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1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O crescimento mundial do número de pacientes com doença renal crônica (DRC) tem 

alcançado proporções epidêmicas nas últimas décadas. O estágio final da DRC é denominado 

doença renal crônica terminal (DRCT), quando o paciente necessita de métodos de filtragem 

artificial do sangue, as terapias renais substitutivas (TRS): a diálise peritoneal, hemodiálise ou 

a realização do transplante renal. O transplante renal é o tratamento de escolha para pacientes 

que não apresentem contra-indicações para realizá-lo, oferecendo melhor sobrevida e 

qualidade de vida e sendo mais custo-efetivo do que as diálises
1, 2, 3

.  

Na perspectiva de conhecer a situação e o desenvolvimento das TRS, no Brasil em seus 

aspectos econômicos e epidemiológicos, foi desenvolvida a pesquisa “Avaliação Econômico-

epidemiológica das Terapias Renais Substitutivas no Brasil” – Projeto TRS desenvolvida pelo 

Grupo de Pesquisa em Economia da Saúde (GPES) da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com apoio do Ministério da Saúde. A 

pesquisa tem o objetivo de conhecer a situação e o desenvolvimento das TRS no Brasil em 

seus aspectos econômicos e epidemiológicos. Para alcançar esses objetivos o GPES vem 

desenvolvendo metodologias de relacionamento de registros para integrar bancos de dados 

administrativos como o APAC/SIA e o Sistema de Informação Hospitalar – SIH e o SIM. 

O Sistema Nacional de Transplantes (SNT), criado em 1997, é o responsável pela 

administração e regulação dos transplantes financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

no Brasil. O SNT dispõe de 24 Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 

(CNCDO) nos Estados  e uma Central Nacional em Brasília. O SNT é o maior sistema 

público de transplantes do mundo, sendo o segundo em números absolutos de transplantes de 

rim e o nono lugar quando tal número é corrigido por milhão de habitantes. O SUS oferece 

medicação e acompanhamento necessários ao pós-transplante, gerando aumento crescente dos 

recursos públicos empregados. O Ministério da Saúde reserva, aproximadamente, 1 bilhão 

para o Programa a cada ano, incluindo procedimentos cirúrgicos, internações, 

                                                 
1
 Port FK, Wolfe RA, Mauger EA, Berling DP, Jiang K. Comparison of survival probabilities for dialysis 

patients vs cadaveric renal transplantation recipients. JAMA 1993 Sep 15; 270(11): 1339-1343. 

 

2 Evans RW, Manninen DL, Garrison LP, Hart LG, Blagg CR, Gutman RA, Hull AR, Lowrie EG. The quality of 

life of patients with end-stage renal disease. N Engl J Med. 1985 Feb 28; 312: 553-559. 

 

3 Eggers PW. Effect of transplantation on the Medicare end-stage renal disease program. N Engl J Med. 1988 

Jan 28; 318(4): 223-229. 
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acompanhamento ambulatorial e fornecimento de imunossupressores.
4
 Além do elevado custo 

econômico, devem-se considerar as repercussões sociais, psicológicas e de restrição de 

qualidade de vida do paciente submetido às TRS. Para os milhares de brasileiros a realização 

do transplante é a única esperança de recuperação ou sobrevivência, ocorrendo um 

crescimento expressivo das listas de espera por rim. 

O Brasil vem apresentando um crescimento do número de transplantes realizados. Entretanto 

este aumento não tem sido suficiente o que acarreta aumento da fila de espera e 

conseqüentemente, tempo de espera maior. Apesar da crescente demanda, o acesso aos 

transplantes no país é bastante desigual entre a população dos diversos Estados e entre 

indivíduos que pagam pelo serviço ou possuem plano de saúde e aqueles sem cobertura de 

plano privado. Isso gera dificuldades de acesso para a população de baixa renda e para os que 

residem distante dos centros transplantadores ou não têm recursos para custear o 

deslocamento. Observa-se, ainda, a falta de dados confiáveis sobre as atividades de controle 

do programa de distribuição de órgãos e ausência de informações sobre os resultados em 

saúde dos pacientes pós-transplantes
5
.  

A discussão sobre a equidade no acesso ao transplante renal tem se tornado tema cada vez 

mais presente na literatura internacional. Estudos de diversos países mostram evidências de 

disparidades no acesso a lista de espera e ao transplante renal associadas sexo, raça; idade; 

escolaridade; renda; características da clínica de diálise e do centro transplantador; área 

geográfica de residência do paciente; cuidados à saúde na atenção primária e referência tardia 

ao nefrologista
6,

 
7,  8,

 
9,

 
10

.  

                                                 
4 Medina-Pestana JO et al. Kidney transplantation in Brazil and its geographic disparity. J Bras Nefrol 2011;33(4):472-484 

 

5 Brasil. Tribunal de Contas da União. Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo. Avaliação  do TCU sobre o 

Programa Doação, Captação e transplante de Órgãos e Tecidos [Internet]. Brasília: Tribunal de Contas da União; 2006 [cited 2010 Jan 16]. 

134 p. Disponível em: http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/690420.PDF.  

 

6 Oniscu GC, Schalkwijk AAH, Johnson RJ, Brown H, Forsythe JLR. Equity of access to renal transplant waiting list and renal 

transplantation in Scotland: cohort study. BMJ. 2003 Nov; 327(7426): 1261 

 
7 Schaeffner ES, Mehta J, Winkelmayer WC. Educational level as a determinant of access to and outcomes after kidney transplantation in 

the United States. Am J Kidney Dis. 2008 May; 51(5):811-818.  

 

8 Wolfe RA, Ashby VB, Milford, EL, Bloembergen WE, Agodoa LYC, Held PJ, Pork FK. Differences in access to cadaveric renal 

transplantation in the United States. Am J Kidney Dis. 2000 Nov; 36 (5): 1025-1033.  

 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/690420.PDF
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Há muito se reconhece que os principais determinantes das iniqüidades em saúde dos grupos 

populacionais estão relacionados às formas como se organiza a vida social, sendo que as 

condições econômicas e sociais exercem um efeito importante sobre a saúde e a doença. Os 

determinantes sociais de saúde são as condições sociais em que as pessoas vivem, englobando 

tanto características específicas do contexto social, como a maneira pela qual as condições 

sociais influenciam a saúde
11

.  

Considerando esse cenário e observando a necessidade de estudos que investiguem  a 

iniquidade no acesso ao transplante de rim, desenvolvi minha dissertação de mestrado, 

defendida em 2007, a qual investigou o acesso ao transplante renal dos pacientes inscritos na 

lista de espera no município de Belo Horizonte/MG, no período de 1º de Janeiro de 2000 a 31 

de Dezembro de 2004. Nesse trabalho concluímos que o acesso dos pacientes portadores de 

DRCT ao transplante não é um processo que se resume apenas na entrada na lista de espera 

até a obtenção de um rim. Pude perceber, a partir das análise quantitativa e qualitativa dos 

resultados, que suas barreiras começam antes da inclusão do paciente na lista, estando 

presentes desde a atenção básica, média e alta complexidade. Portanto, uma análise de acesso 

ao transplante não se deve resumir a apenas em  um nível de atenção.  

Dessa forma, sentimos necessidade de um estudo que investigasse desde a passagem do 

paciente pela atenção básica até a realização do transplante. Assim, propusemos o projeto 

“Equidade no acesso e utilização de procedimentos de alta complexidade/custo no SUS-

Brasil: avaliação dos transplantes renais” para o Edital do CNPq  MCT/CNPq/MS-SCTIE-

DECIT 26/2006 – “Estudo de Determinantes Sociais da Saúde, Saúde da Pessoa com  

Deficiência, Saúde da População Negra, Saúde da População Masculina”. Este estudo teve 

como objetivo conhecer os determinantes - individuais e contextuais - do acesso e dos 

resultados em saúde relacionados ao transplante renal no Brasil. Foram utilizados dados 

secundários complementados com dados primários  do estudo de acompanhamento dos 

                                                                                                                                                         
9 Thamer M, Henderson SC, Ray NF, Rinehart CS, Greer JW, Danovitch GM. Unequal acess to cadaveric kidney transplantation in 

California based on insurance status. Health Serv Res. 1999 Oct; 34(4): 879-900 

 

10 Alexander GC, Ashwini R, Sehgal MD. Barriers to cadaveric renal transplantation among blacks, women, and the poor. JAMA. 1998 Oct 

7; 280(13):1148-1152
 

 

11 Comissão de Determinantes Sociais da Saúde - CSDH. Rumo a um Modelo Conceitual para Análise e Ação sobre os Determinantes 

Sociais de Saúde. Disponível em <http://www.determinantes.fiocruz.br/pdf/texto/>,  2005
 

http://www.determinantes.fiocruz.br/pdf/texto/
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pacientes que iniciaram diálise a partir de Janeiro/2006 em Belo Horizonte/MG, 

acompanhados até Janeiro de 2010. 

A importância social e econômica dos transplantes renais e a complexidade do aparato 

institucional e tecnológico necessários à sua realização, bem como a ausência de estudos no 

Brasil que analisem os determinantes sociais geradores de iniquidades no acesso ao 

transplante de rim, tornam necessária a realização de investigações que possam contribuir 

para uma melhor compreensão desses determinantes no acesso e resultados do transplante de 

renal no Brasil. 

Portanto, esse estudo tem como objetivo conhecer os determinantes sociais do acesso  ao 

transplante renal no Brasil, por meio de análise de base nacional de dados secundários 

desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa em Economia da Saúde (GPES) e apresentar os 

resultados da consecução do estudo longitudinal em Belo Horizonte/MG para conhecer os 

determinantes de acesso à fila de espera e ao transplante renal. A partir dos resultados desse 

trabalho espera-se contribuir com informações para a tomada de decisão dos gestores do SUS 

e formulação de políticas que garantam a equidade no acesso ao transplante de rim, evitando 

que outras condições, que não as necessidades de saúde, gerem disparidades nas 

oportunidades desse tratamento esperado por milhares de brasileiros. Ademais, amplia e 

aprofunda o escopo do “Projeto TRS”, além de contar com o acúmulo de informação e 

esforço metodológico aportado em seu desenvolvimento.  

 Para atingir os objetivos propostos neste trabalho serão utilizados os dois subprojetos que 

compõem a Pesquisa “Avaliação Econômico-epidemiológica das Terapias Renais 

Substitutivas (TRS) no Brasil” – Projeto TRS citados acima, ambos com aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (Anexos 1 e 2). 

O 1º estudo, observacional, prospectivo não concorrente, utilizou dados da Base Nacional em 

TRS, para estudar fatores relacionados à probabilidade de ser transplantado no Brasil, de 2000 

a 2004.  

O 2º estudo, longitudinal, visou o acompanhamento de pacientes incidentes em TRS entre 

jan./2006 e dez./2007, em Belo Horizonte/MG. Esse estudo incluiu um componente não 

concorrente de 2 anos e um período concorrente de 1,5 ano de acompanhamento. Os dados 

foram obtidos através da realização de entrevistas em 2 etapas: na 1ª foram coletados dados 
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retrospectivos relativos a 2 anos e informações clínicas em prontuários e a 2ª correspondeu a 

seguimento prospectivo de 1,5 ano (Apêndices B, C, D e E). Na 2ª fase, também, foi 

verificado o desfecho ao fim do seguimento (jun./2009) dos pacientes participantes da 1ª Fase 

por meio de consulta ao sistema de controle dos pacientes nas Unidades de Diálise. Em 

Janeiro de 2010 os pesquisadores retornaram às Unidades de Diálise para coletarem o 

desfecho naquele data (permanência em diálises, transplante, óbito, mudança de unidade ou 

cidade. A confirmação da informação de inscrição na lista foi confirmada pela consulta a lista 

de espera da CNCDO Metropolitana- BH do MG Transplante.  

Nesse volume, os resultados pertinentes aos objetivos propostos serão apresentados no 

formato de 3 artigos descritos sequencialmente. Ao final, serão feitas algumas considerações 

sobre as conclusões da tese no seu conjunto, bem como a proposta de outros artigos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Conhecer os determinantes – individuais e contextuais – do acesso e dos resultados em saúde 

relacionados ao transplante renal no Brasil e em Belo Horizonte/MG, utilizando dados 

primários e secundários. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 Descrever e perfil de pacientes que iniciaram diálises no Brasil no ano de 2000 e 

acompanhá-los prospectivamente até 2003 para verificar os fatores associados ao 

acesso ao transplante renal, a partir de dados secundários constantes na Base Nacional 

em Terapia Renal Substitutiva (Artigo 1); 

 A partir de dados secundários constantes na Base Nacional em Terapia Renal 

Substitutiva, verificar os fatores associados realização de transplante renal por doador 

vivo ou cadáver em pacientes incidentes em diálises no Brasil no ano de 2000 e 

acompanhados prospectivamente até 2003 (Artigo 2); 

 Avaliar os determinantes individuais do acesso a lista de espera por transplante renal a 

partir dos dados primários da Pesquisa de Campo desenvolvida em Belo Horizonte, no 

período de 2006 a 2010 (Artigo 3); 
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3 – ARTIGO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniquidades no acesso ao transplante renal para pacientes portadores de 

doença renal crônica terminal no Brasil. 

 

 

 

 

Artigo submetido aos Cadernos de Saúde Pública em 15/06/2010 e aprovado em 

24/08/2010  (Anexos I e IV). 
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TÍTULO: Iniquidades no acesso ao transplante renal no Brasil  

 

TÍTULO CORRIDO: Iniquidades no acesso ao transplante renal para pacientes 

portadores de doença renal crônica terminal no Brasil 

 

Abstract:  

The objective of this present study is to analyze individual and contextual factors associated 

with access to renal transplant in Brazil. An observational, prospective and non-concurrent 

study was carried out, based on data from the National Database on renal replacement 

therapies in Brazil. Patients undergoing dialysis between 01/Jan/2000 and 31/Dec/2000 were 

included and monitored up to the point of transplant, death or until the end of the study 

period. Variables that were analyzed included: individual variables (age, sex, region of 

residence, primary renal disease, hospitalizations); and context variables concerning both the 

dialysis unit (level of complexity, juridical nature, hemodialysis machines and location) and 

the city (geographic region, location and HDI). Proportional hazard models were adjusted 

with hierarchical entry to identify factors associated with the risk of transplant. The results 

point to differentials in access according to socio-demographic, clinical, geographic and social 

factors, indicating that the organ allocation system has not eliminated avoidable disparities for 

those who compete for an organ in the nationwide waiting list. 

 

Key words: Kidney Transplantation; Health Inequalities; Accessibility to Health Services; 

Chronic Kidney Failure 

 

Resumo em português: 

O objetivo desse estudo é analisar os fatores individuais e contextuais associados ao acesso ao 

transplante renal no Brasil. Realizou-se um estudo observacional, prospectivo não 

concorrente, a partir de dados da Base Nacional em terapias renais substitutivas, no Brasil. 

Foram incluídos pacientes incidentes em diálises entre 1/1/2000 e 31/12/2000, acompanhados 

até o transplante, óbito ou final de 2003. Variáveis individuais (idade, sexo, região de 

residência, doença renal primária, internações) de contexto da unidade de diálise (nível de 

complexidade, natureza jurídica, máquinas de HD e localização) e do município (região 

geográfica, localização e Índice de Desenvolvimento Humano) foram analisadas. Ajustaram-

se modelos de riscos proporcionais com entrada hierárquica para identificar fatores associados 

ao risco de transplante. Os resultados apontam diferenciais no acesso segundo fatores 

sociodemográficos, clínicos, geográficos e sociais ao transplante, indicando que o sistema de 

alocação de órgão não tem eliminado disparidades evitáveis para aqueles que concorrem a um 

órgão na lista de espera única.  

 

Palavras-chaves : Transplante de Rim ; Desigualdades em Saúde; Acesso aos Serviços de 

 Saúde; Insuficiência Renal Crônica. 

 

 

Informações sobre financiamento: estudo financiado pelo Edital do CNPq  

MCT/CNPq/MS-SCTIE-DECIT 26/2006 – “Estudo de Determinantes Sociais da Saúde, 
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Introdução 

O crescimento mundial do número de pacientes com doença renal crônica (DRC) tem 

alcançado proporções epidêmicas nas últimas décadas
1
. O estágio final da DRC é denominado 

doença renal crônica terminal (DRCT), quando o paciente necessita de uma terapia renal 

substitutiva (TRS) para sobreviver. As TRS disponíveis são a diálise (hemodiálise [HD] e 

diálise peritoneal [DP]) e o transplante renal (TX). O transplante renal é o tratamento de 

escolha para pacientes com DRCT, oferecendo melhor sobrevida, qualidade de vida e sendo 

mais custo-efetivo do que as diálises 
2, 3, 4.

 

Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS)
5
 do Brasil financia mais de 95% dos 

transplantes realizados no país, oferecendo medicação e acompanhamento necessários ao pós-

transplante, o que gera aumento crescente dos recursos públicos empregados.
6
 O Brasil é o 

segundo país em números absolutos de transplantes de rim depois dos Estados Unidos, 

ocupando o nono lugar quando corrigido por milhão de habitantes.
7
 

A discussão sobre iniqüidades no acesso ao transplante renal tem se tornado um tema cada 

vez mais presente na literatura internacional. Vários fatores têm sido relacionados à 

probabilidade de acesso ao transplante renal. Variáveis individuais socioculturais (raça/etnia, 

sexo, idade, escolaridade, suporte social e crenças pessoais); socioeconômicas (renda, plano 

privado de saúde), clínicas (presença de comorbidades, tempo em diálise; 

histocompatibilidade, tipo sanguíneo, acesso a cuidados primários de saúde e tempo de 

referência ao nefrologista) 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

. Características de contexto relacionadas aos 

serviços de diálise e do centro transplantador, além das geográficas como área de residência 

do paciente, nível socioeconômico do local de residência e da vizinhança,
15,16,17 

também têm 

sido associados à probabilidade de acesso ao transplante. 

No Brasil, apesar da existência de uma Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença 

Renal (Portaria N.º 1168 de 15/07/2004) que prevê integralidade e equidade na realização do 

transplante renal
18

, relatórios de auditoria de natureza operacional
19

 apontam que o acesso ao 

transplante renal é desigual entre regiões do país, principalmente para a população de baixa 

renda, sem  plano privado de saúde e residente em áreas remotas distantes dos centros 

transplantadores. Entretanto, inexistem estudos científicos de abrangência nacional
6
 que 

avaliem o acesso ao transplante de rim.  
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Uma possibilidade é a utilização de informações provenientes de sistemas de dados 

administrativos, que têm como objetivo principal o registro de pagamentos de procedimentos 

realizados pelo SUS para os pacientes em TRS. Essas bases vêm sendo utilizadas para 

responder questões relevantes sobre perfil epidemiológico na área das doenças renais 

crônicas. 
21, 20 

 

A importância social dos transplantes, bem como a ausência de estudos nacionais que 

analisem os determinantes individuais e contextuais geradores de iniquidades no acesso ao 

tranplante de rim, tornam necessárias investigações com este enfoque. Este estudo pretende, a 

partir da integração de várias fontes de dados, descrever e analisar os fatores sócio-

demográficos, clínicos  e contextuais associados ao acesso ao transplante renal para os 

pacientes que iniciaram diálises no Brasil no ano de 2000. 

Métodos 

Trata-se de um estudo do tipo observacional, prospectivo não concorrente, parte do projeto  

intitulado “Projeto TRS - Avaliação econômico-epidemiológica das terapias renais 

substitutivas no Brasil” conduzido pelo Grupo de Pesquisa em Economia da Saúde da 

Universidade Federal de Minas Gerais.
20

 O principal resultado desse projeto foi o 

desenvolvimento da “Base Nacional em TRS” por meio da técnica de relacionamento 

determinístico-probabilístico a partir de bancos de dados do SUS: 1-Autorização de 

Procedimentos de Alta Complexidade/Custo (APAC) do Sistema de Informação Ambulatorial 

(SIA); 2-Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e , 3-Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM). O objetivo da construção dessa base foi complementar as informações da 

APAC, com dados de internações do SIH e de mortalidade do SIM, permitindo o seguimento 

de uma coorte de pacientes incidentes em TRS nos anos de 2000 a 2004.
20,21

 

Para este estudo, a população compreendeu todos os indivíduos registrados na Base Nacional 

em TRS, que iniciaram diálise no período de 1º/01/2000 a 31/12/2000, com pelo menos três 

meses consecutivos de registros de procedimentos. Foram excluídos pacientes menores de 18, 

com dados ausentes para data de nascimento, com ocorrência de transplante renal ou óbito nos 

três primeiros meses de tratamento dialítico. Cada participante dessa coorte histórica foi 

acompanhado desde sua entrada em 2000 até seu desfecho clínico (transplante, óbito, 

permanência em diálises ao fim do estudo em 31/12/2003) visando monitorar a ocorrência do 

transplante renal. 
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Informações sociodemográficas, clínicas e de características das unidades de diálise foram 

obtidas da Base Nacional TRS. O perfil do município de residência do paciente foi 

caracterizado quanto à quantidade de máquinas de hemodiálise e leitos hospitalares da 

Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária (AMS) de 2002
22

 realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), e ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do ano de 

2000, criado para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
23

 

A variável dependente foi o tempo decorrido entre a data de entrada na modalidade inicial de 

tratamento até data do transplante. Como variáveis individuais independentes foram estudadas 

características demográficas (idade e sexo); clínicas (diagnóstico inicial da causa de DRCT 

[Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª 

Revisão24], modalidade de tratamento – HD ou DP, número de internações e dias de 

permanência ); e de desfecho (transplante, óbito, continuidade de tratamento ou perda 

seguimento). A confirmação da ocorrência do transplante foi verificada pela emissão de AIH 

para procedimento de realização de transplante renal durante o período do estudo. Foi 

definida como modalidade inicial de tratamento a primeira na qual o paciente permaneceu por 

pelo menos 03 meses consecutivos, ou seja, não foram consideradas as mudanças posteriores. 

As variáveis de contexto referentes à caracterização da unidade na qual o paciente realizava 

diálises foram analisadas da seguinte maneira: 1. Através de um indicador composto para 

determinar o grau de complexidade da unidade, obtido por meio da Análise dos Componentes 

Principais (PCA)
25

, incluindo as variáveis - perfil da unidade (ambulatorial e/ou hospitalar), 

número de consultórios médicos e existência de sala para cirurgias ambulatoriais; 

2.Caracterização da natureza jurídica (pública ou privada); 3. Quantificação do número de 

máquinas de hemodiálise, e 4. Localização da unidade (capital, região metropolitana ou 

interior).  

A PCA é uma técnica que permite reduzir o número de variáveis a serem avaliadas, gerando 

um novo conjunto de p variáveis (denominadas componentes principais) de tal forma que a 

primeira componente é aquela que apresenta maior variância possível dentre todas as 

possíveis combinações lineares das variáveis originais. As demais componentes recebem uma 

ordenação em função de sua variabilidade
25

. As variáveis de contexto relacionadas ao 

município de residência dos pacientes foram: região geográfica; localização (capital, região 

metropolitana ou interior); número de máquinas de hemodiálise/10.000 habitantes e número 

de leitos hospitalares/1.000 habitantes; e o IDH como variável marcadora das condições 
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socioeconômicas dos municípios. O IDH é um indicador universal, composto, que engloba 

três dimensões: renda, educação e esperança média de vida. Seu valor varia de 0 (nenhum 

desenvolvimento humano) a 1, sendo considerado de 0,600 a 0,699 médio-baixo, 0,700 a 

0,799 médio-alto e 0,800 a 0,900 elevado.
 23

  

A análise descritiva dos dados foi realizada por meio de distribuições de freqüências, medidas 

de tendência central e de variabilidade para as características estudadas. Para a comparação 

das características entre os pacientes transplantados e não transplantados foi utilizado o teste 

Χ
2
 para as variáveis categóricas e t-Student para variáveis contínuas O método de 

KaplanMeier foi usado  para estimar as curvas até a ocorrência do transplante e o teste de 

Log-Rank para compará-las de acordo com as várias categorias de uma mesma variável. O 

percentil 90 da função de sobrevivência foi estimado através do método Bootstrap
26

.  

A partir das variáveis significativas (p < 0,20) na análise univariada, procedeu-se a entrada 

hierarquizada das variáveis (Figura 1). Para a identificação do efeito independente das 

variáveis explicativas do transplante, utilizou-se o modelo multivariado de riscos 

proporcionais de Cox (hazard ratio – HR). Primeiramente, foi ajustado o Modelo 1 com as 

variáveis individuais, em seguida incluídas as variáveis de contexto da unidade de diálise no 

Modelo 2 e por último as variáveis de contexto do município residente do paciente. Nesse 

último modelo ajustado de sobrevida foi incluído o efeito aleatório ou fragilidade do IDH do 

município.
27

 A inclusão desse efeito aleatório foi feita supondo que os pacientes que residem 

no mesmo município estão expostos a condições semelhantes de assistência à saúde e de 

políticas públicas. Para a estimação da variância do efeito aleatório foi utilizada a distribuição 

de probabilidade Gama.  A comparação entre os modelos foi feita através dos testes de Wald e 

razão de verossimilhança. 
27 

Os resultados apresentados são as estimativas e intervalo de 95% de confiança das razões de 

riscos de ser transplantado em função das diferentes variáveis estudadas. A importância de 

cada covariável no modelo foi avaliada com o teste de Wald. A suposição de 

proporcionalidade dos riscos foi avaliada pela análise gráfica dos resíduos de Schoenfeld
28

. 

As análises estatísticas foram realizadas através do software livre R versão 2.8.1.
 29

 

O projeto TRS foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Minas Gerais, Parecer ETIC 397/2004. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esperan%C3%A7a_m%C3%A9dia_de_vida
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Resultados 

No ano de 2000, 17.084 pacientes elegíveis para o estudo iniciaram diálises no Brasil. Destes, 

foram excluídos 607 (3,6%) pacientes menores de 18 anos, 43 (0,25%) com dados inválidos 

para data de nascimento, 2.323 (13,6%) pacientes que vieram a óbito nos três primeiros meses 

de tratamento, permanecendo 14.111 pacientes para o seguimento. Destes, 1.701 (12%) 

receberam transplante renal ao final dos quatro anos de acompanhamento, sendo que 1.097 

(64,2%) receberam o rim de um doador vivo e 611 (35,8%) de doador cadáver.  

Na Tabela 1, coluna 1, pode ser observado o perfil dos pacientes que começaram diálises no 

Brasil em 2000. A maioria começou tratamento em hemodiálise, era do sexo masculino, na 

faixa etária de 45 a 64 anos, idade média de 52 anos. As principais causas determinadas da 

DRCT foram hipertensão e outras doenças cardiovasculares, sendo que  em 34,7% dos 

pacientes, o diagnóstico da causa não foi determinado. Os pacientes tiveram, em média, 3,62 

+ 3,50 internações, com permanência média de  7,52 +7,81 dias  por internação. 

Em relação às características das unidades de diálise, foi possível estabelecer através da PCA, 

8 padrões de escores, agregados em 3 níveis de complexidade. O nível 1  foi atribuído às 

unidades que prestavam assistência ambulatorial, não possuíam sala para cirurgias 

ambulatoriais e tinham menos de três consultórios médicos. O nível 3 para aquelas unidades 

que prestavam assistência hospitalar, possuíam sala para cirurgias ambulatoriais e  mais de 

dez consultórios médicos e o nível 2 representava as outras possibilidades de combinações 

dos escores. Na Tabela 2, coluna 1, nota-se que maioria delas era de nível 1, ou seja, o menos 

complexo, natureza jurídica privada e com até 20 maquinas de HD. A variável denominada 

número de maquinas de HD possuía elevado percentual de dados incompletos (70%) e a 

capacidade de explicação da variável natureza jurídica foi baixa (10%), razão pela qual não 

foram consideradas na análise final de PCA. Por seu alto percentual de dados ausentes, a 

variável número de maquinas de HD, também, não foi incluída nas análises multivariadas. 

Em relação ao local de residência, a maioria dos pacientes era da região Sudeste, em 

municípios do interior do país, com IDH alto, com menos de 3 leitos hospitalares/1.000 

habitantes e com pelo menos 1 máquina de HD por 10.000 habitantes. 
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Nas colunas 2 e 3 das Tabelas 1 e 2, pode ser observado que os pacientes transplantados 

tinham maior percentual de homens, jovens, glomerulonefrites como causa da DRCT e sem 

ocorrência de hospitalizações durante o acompanhamento. Faziam diálises em unidades  

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Modelo hierarquizado para transplante renal. 

públicas, com menor nível de complexidade, localizadas em Capitais. Eram residentes na 

região Sudeste, em municípios com IDH alto (maior ou igual a 0, 800) e com até três leitos 

hospitalares/1000 hab. 

Na Tabela 3, podem ser observados os percentis 90 dos tempos de espera até o transplante. 

Observou-se menor tempo para os homens, com menos de 30 anos, em HD, com 

glomerulonefrites como causa básica da doença renal, sem ocorrências de hospitalizações. 

Pacientes de unidades públicas, menos complexas, situadas em capitais, com até vinte 

máquinas de HD e residentes no Sul e Sudeste, em municípios de regiões metropolitanas, com 

IDH mais elevado, também, tiveram acesso mais rápido ao transplante de rim (Figura 2 e 

Tabela 3). Observou-se, ainda, que os pacientes que receberam o rim de um doador vivo 

esperaram um tempo mediano de 16, 9 meses e aqueles que receberam de doador cadáver 

24,4 meses.  

No modelo de riscos proporcionais de Cox com as variáveis individuais, o Modelo 1 (Tabela 

4), apresentaram menor risco ao transplante de rim pacientes do sexo feminino (19%); idosos 

(94%); com diabetes (55%) e hipertensão (33%); em tratamento na DP (23%) e maior de dias 

de permanência em internação hospitalar (36%  e 26%) em relação às categorias de 

referência.  

Transplante renal 

Nível 3: Município de 

residência do paciente 

Nível 2: Unidade de 

Diálise  

Nível 1: Paciente 

Localização  

Idade Sexo Causa básica da 

DRCT 

Número de Internações e 

dias de permanência 

Modalidade de 

tratamento (HD ou DP) 

Natureza 

jurídica  

Nº Máquinas de 

HD 

Nº Consultórios 

médicos 

Nº Salas de 

cirurgias 

ambulatoriais 

Perfil: ambulatorial 

ou hospitalar 

Localização  IDH  Nº leitos hospitalar/1000 hab.  Nº Máquinas HD/10000 hab.  

Nível de complexidade 1, 2 e 3 
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Ao acrescentar no Modelo 2 as variáveis de contexto das unidades de diálise, o nível de 

complexidade destas associou-se inversamente ao risco de transplante, ou seja, pacientes que 

dialisa e,vam em unidades menos complexas apresentaram risco 18% maior em relação 

aqueles de unidade complexas. Os pacientes que faziam tratamento em unidades localizadas  

Tabela 1- Características sócio-demográficas e clínicas dos pacientes incidentes em diálises, 

Brasil, 2000 

Variáveis 

Total   

(n=14.111) 

Não Transplantados 

(n=12.410) 

Transplantados 

(n=1.701) 

P-valor 

N % N % N %  

Sexo        

Masculino 8054 57,1 7029 56,6 1025 67,6 0,005 

Feminino 6057 42,9 5381 43,4 60,3 39,7  

        

Faixa etária        

18 - 29 anos 1437 10,2 1017 8,2 420 24,7 0,000 

30 - 44 anos 3283 23,3 2578 20,8 705 41,4  

45 - 64 anos 6199 43,9 5662 45,6 537 31,6  

≥ 65 anos 3192 22,6 3153 25,4 39 2,3  

        

Idade (anos)     

Média + Desvio-Padrão 52,0 + 16,0 53,6 + 15,5 39,8 + 12,7 0,000 

        

Causa DRCT        

Diabetes Mellitus 2465 17,5 2338 18,8 127 7,5 0,000 

Glomerulonefrites 1956 13,9 1525 12,3 431 25,3  

Hipertensão/cardiovasculares 3655 25,9 3251 26,2 404 23,8  

Indeterminada 4897 34,7 4298 34,6 599 35,2  

Outras doenças 1138 8,1 998 8,0 140 8,2  

        

Modalidade inicial        

HD 12543 88,9 10953 88,3 1590 93,5 0,000 

DP 1568 11,1 1457 11,7 111 6,5  

        

Número de internações         

0  internação 6485 46,0 5635 45,4 850 50,0 0,000 

1 a 2 internações 3763 26,7 3223 26,0 540 31,7  

 ≥ 3 internações 3863 27,4 3552 28,6 311 18,3  

Média + Desvio-Padrão 3,62 + 3,50 3,74 + 3,59  2,66 + 2,53 0,000 

        

Permanência em internação (dias/mês)        

0 dia 6583 46,7 5718 46,1 865 50,9 0,000 

1 a 2 dias 6240 44,2 5476 44,1 764 44,9  

> 2 dias 1288 9,1 1216 9,8 72 4,2  

     

Permanência em internação (dias/internação)     

Média + Desvio-Padrão 7,52 + 7,81 7,77 + 8,04 5,53 + 5,23 0,000 

 
Fonte: Base Nacional TRS 

Abreviações usadas: HD: hemodiálise; DP: diálise peritoneal; DRCT: doença renal crônica terminal 
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Tabela 3 - Tempo de acesso (meses) ao transplante renal para 10% dos pacientes incidentes em 

diálises em 2000, Brasil 2000-2003. 

Variáveis S(90) 
P-valor 

 

Sexo   

Masculino 23,90 0,019 

Feminino 27,10  

   Faixa etária   

18-29 anos 13,27 0,000 
30-44 anos 16,00  

45-64 anos 35,48  

Maior 65 anos   

   Causa DRCT   

Diabetes Mellitus - 0,000 
Glomerulonefrites 15,24  

Hipertensão/cardiovasculares 27,96  

Indeterminada 25,26  
Outras doenças 27,10  

   Modalidade inicial   

HD 24,39 0,000 
DP 37,72  

   Número de internações durante tratamento   
0 internação 21,85 0,000 

1 ou 2 internações 23,43  

≥ 3 internações 37,95  

   Permanência em internação (dias/mês)   

0 dia 21,70 0,000 
1 a 2 dias 29,63  

> 2 dias 24,77  

   Nível Complexidade Unidade   

Nível 1 21,42 0,000 

Nível 2 27,53  
Nível 3 26,45  

   Natureza jurídica   

Público 15,87 0,000 

Privado 45,50  

   Qtdade máquinas HD Unidade*   

0 a 20 13,49 0,000 

21 a 30 14,42  
>30 17,25  

   Localização da Unidade de Diálise   

Capital 22,18 0,000 
Região metropolitana 24,18  

Interior 28,39  

   Região de residência   

Sudeste 23,29 0,000 

Norte 23,79  
Nordeste 38,51  

Sul 23,11  

Centro-Oeste 25,03  
   Local do município de residência   

Capital 26,91 0,013 

Região metropolitana 22,57  

Interior 25,00  

   IDH Categorizado   

Médio-Baixo ( ≤ 0,699) 32,82 0,001 

Médio-Alto   (0,700 a 0,799) 25,46  
Alto ( ≥ 0,800) 24,34  

   Nº leitos hosp/1000 hab   
0 a 3 24,53 0,112 

> 3 27,07  

   Qtde Máq. HD/10000 hab   
0 a 1 24,66 0,456 

> 1 25,54  

   Fonte: Base Nacional TRS 

Abreviações usadas: HD: hemodiálise; DP: diálise peritoneal; DRCT: doença renal crônica terminal 
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em regiões metropolitanas e no interior apresentaram 12% e 21% menor risco de receberem 

transplante renal.  

Finalmente, incluindo variáveis do município de residência e o IDH como efeito aleatório no 

Modelo 3, os pacientes residentes na região metropolitana e no interior apresentaram riscos 

maiores de receberem transplante renal do que os residentes na capital, 1,723 e 2,647 

respectivamente. A variável região geográfica de residência apresentou forte associação com 

o IDH (Χ
2
=4892, 8GL), por isso optou-se em deixar apenas a variável IDH como efeito 

aleatório no modelo final.  

Comparando o Modelo 1 com o Modelo 3, verifica-se que as estimativas de riscos segundo 

variáveis individuais (sexo, idade, causa básica da DRCT e modalidade de tratamento) não 

mostraram grandes alterações com o ajuste pelas variáveis de contexto.  

O risco de receber transplante para pacientes de unidades menos complexas aumentou quando 

se ajustou por variáveis do município em 2%. Quanto à localização da unidade, o risco de não 

ser transplantado para pacientes que dialisam em unidades da região metropolitana e interior, 

aumenta em 25% e 36% respectivamente, quando ajustado por variáveis do município de 

residência. 

Como a o efeito aleatório do IDH foi significativo (Tabela 5 e 6), pode-se concluir que 

pacientes com DRCT residentes em municípios com IDH mais elevado apresentaram maior 

risco de realizar um transplante de rim no Brasil do que aqueles residentes em localidade de 

baixo Índice de Desenvolvimento Humano.  

A variável natureza jurídica apresentou violação do pressuposto de proporcionalidade dos 

riscos, sendo retirada do modelo final. A suposição de proporcionalidade dos riscos foi 

avaliada pela análise gráfica dos resíduos de Schoenfeld.  Não foi verificada associação 

significativa entre os resíduos e o tempo, portanto o pressuposto de proporcionalidade dos 

riscos não foi violado. 
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Tabela 4 - Modelos de riscos competitivos para transplante. Brasil, 2000-2003. 

 
Fonte: Base Nacional TRS 
Abreviações usadas: HD: hemodiálise; DP: diálise peritoneal; DRCT: doença renal crônica terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 

Variáveis RR IC 95% (RR) RR IC 95% (RR) RR IC 95% (RR) 

PARTE FIXA       
Variáveis Individuais       

Sexo       
  Masculino 1,000 - 1,000 - 1,000 - 
  Feminino 0,812 (0,737; 0,895) 0,812 (0,736; 0,896) 0,812 (0,737; 0,896) 

       
Faixa Etária       
  18-29 anos 1,000 - 1,000 - 1,000 - 
  30-44 anos 0,753 (0,667; 0,851) 0,757 (0,670; 0,856) 0,736 (0,651; 0,832) 
  45-64 anos 0,344 (0,301; 0,393) 0,356 (0,312; 0,407) 0,348 (0,304; 0,397) 
  ≥ 65 anos 0,056 (0,040; 0,078) 0,062 (0,045; 0,086) 0,060 (0,043; 0,084) 

       
Causa DRCT       
  Glomerulonefrites 1,000 - 1,000 - 1,000 - 
  Diabetes Mellitus   0,453 (0,370; 0,556) 0,451 (0,367; 0,554) 0,439 (0,357; 0,539) 
  Hipertensão/Cardiovasculares 0,670 (0,584; 0,770) 0,665 (0,579; 0,764) 0,669 (0,582; 0,769) 
  Indeterminada 0,747 (0,659; 0,847) 0,738 (0,651; 0,838) 0,704 (0,620; 0,799) 
  Outras Doenças 0,710 (0,587; 0,861) 0,723 (0,596; 0,876) 0,704 (0,581; 0,853) 

       
Modalidade Inicial       
  HD 1,000 - 1,000 - 1,000 - 
  DP 0,771 (0,636; 0,936) 0,804 (0,661; 0,977) 0,767 (0,631; 0,932) 

       
Permanência em Internação (dias/mês)       
  0 dias 1,000 - 1,000 - 1,000 - 
  1 a 2 dias 0,642 (0,583; 0,709) 0,665 (0,602; 0,735) 0,662 (0,600; 0,731) 
  >2 dias 0,738 (0,580; 0,939) 0,777 (0,609; 0,992) 0,778 (0,609; 0,994) 

       
Variáveis Contextuais de Unidade       

       
Nìvel de Complexidade da Unidade       
  Nível 1   1,175 (1,047; 1,318) 1,190 (1,065; 1,336) 
  Nível 2   0,918 (0,802; 1,050) 0,955 (0,834; 1,093) 
  Nível 3   1,000 - 1,000 - 

       
Localização da Unidade de Diálise       
  Capital   1,000 - 1,000 - 
  Região Metropolitana   0,877 (0,764; 1,006) 0,631 (0,530; 0,751) 
  Interior   0,793 (0,712; 0,884) 0,426 (0,363; 0,501) 

       
Variáveis Contextuais de Município       

       
Localização do Município de Residência       
  Capital     1,000 - 
  Região Metropolitana     1,723 (1,452; 2,045) 
  Interior     2,647 (2,223; 3,153) 
       

PARTE ALEATÓRIA       
       
IDH Município       
  Variância do efeito aleatório 

 

    0,886  
  Qui-quadrado (p-valor)     76,31 (0,000) 
  I-Likelihood     -14845,3  
       
Teste de Wald 760  771  920  

R2 0,070  0,076  0,086  

Qualidade do ajuste 1030 (11)  1017 (15)  1156 (19)  
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Tabela 5- Estimativa da razão de riscos de transplante para residentes em municípios, segundo 

IDH, Brasil, 2000-2003. 

 

Fragilidade Estimativas HR IC 95% P- valor 

Médio-Baixo ( ≤ 0,699) 0, 5906 0,505; 0,691 0,000 

Médio-Alto   (0,700 a 0,799) 1, 0323 0,963; 1,107  

Alto ( ≥ 0,800) 1, 3771 1,290; 1,470  

 

 

 

Discussão  

Esse estudo, realizado a partir da integração de várias bases de dados do SUS com 

informações de pacientes incidentes em TRS no Brasil no ano de 2000 e acompanhados 

durante quatro anos, mostra que apenas 12% dos pacientes receberam transplante de rim. No 

Estado do Rio de Janeiro, uma minoria de 6,3% conseguiu o transplante renal no período de 

1998 a 2002
30

. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, 22,7 % dos pacientes inscritos na lista de 

espera de 2000 a 2004 foram transplantados
31

.  

O Brasil é o segundo país em numeros absolutos de transplante no mundo, entretanto quando 

se considera a população do país, cai para a décima posição. Possui uma taxa de realização de 

transplante renal de 18 por milhão de população (pmp), bem abaixo de países como Espanha 

(48 pmp), EUA (48 pmp), Portugal (36 pmp) e Canadá (35 pmp) 7. O Brasil vem aos poucos 

melhorando em número de doações, entretanto não há uma redução efetiva na lista de espera, 

que, quando equiparada com o número de transplantes, mostra-se significativamente maior
32

. 

Com o aumento da demanda por rim no Brasil e o crescimento expressivo das listas de espera,  

o tempo de espera e a carga de comorbidades em pacientes que necessitam de transplante têm 

aumentado, sendo importante assegurar que estes pacientes tenham acesso eqüitativo a esse 

procedimento.  

Do período inicial da realização de transplantes de órgãos até os dias atuais, a atividade 

transplantadora teve considerável desenvolvimento em termos de técnicas, resultados, 

variedade de órgãos transplantados e número de procedimentos realizados. Entretanto, a 

legislação sobre transplantes no Brasil é relativamente recente
19

.
 
A política nacional de 

transplantes de órgãos e tecidos está fundamentada na Legislação (Lei nº 9.434/97 e Lei nº 
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10.211/01), tendo como diretrizes a gratuidade da doação, a beneficência em relação aos 

receptores e não maleficência em relação aos doadores vivos, baseada nos princípios da 

universalidade, da integralidade e da igualdade e em consonância com o Art. 198 da 

Constituição Federal de 1988
33

.
 
 

Apesar da legislação vigente prever integralidade nos cuidados ao portador de DRCT e 

equidade no acesso aos transplantes, os resultados aqui obtidos sugerem a existência de 

iniquidades no sistema de alocação de órgãos no Brasil. Verificou-se um acesso diferenciado 

ao transplante renal no Brasil quanto a características do indivíduo, do contexto de unidade de 

diálise e do local de residência. Observou-se maior probabilidade de acesso para pacientes do 

sexo masculino, jovens, com causa básica da DRCT diferente de diabetes e hipertensão 

arterial, em modalidade de HD e com menor tempo de permanência em hospitalizações. Além 

dessas, observou-se importante influência do local de diálise do paciente e de sua residência. 

Fatores que apontam para desigualdades individuais, sociais e geográficas.  

Pacientes mais velhos apresentaram  maior tempo de espera e menor risco de ser 

transplantado. As condições clínicas de um paciente mais velho e a maior presença de 

comorbidades o contraindicam para realização de um cirurgia de transplante
8
. Alguns autores 

relatam que pessoas idosas preferem permanecer em diálise do que se submeterem a um 

transplante,
34

 além de terem mais dificuldades para conseguirem um doador vivo.
35 

No Brasil, 

embora a idade não seja um critério absoluto de contra-indicação para a realização do 

transplante, essa diferença observada mostra que ela pode estar constando como um 

importante critério de ranqueamento na lista de espera do transplante renal para a escolha do 

indivíduo
30

. 

Observou-se uma probabilidade maior de transplante renal para pacientes do sexo masculino. 

O sexo é considerado um importante determinante do acesso à lista de espera por rim, sendo 

que mulheres têm menor probabilidade de serem incluídas nessa lista de espera
8,9,12

. Dentre as 

inferências quanto às dificuldades das mulheres entrarem na lista de espera, são apontadas: 

preferências da paciente, preconceito da equipe  e médicos ou mesmo das famílias, fatores 

econômicos, atitudes e fatores interpessoais e dificuldades na interação paciente-médico-

prestador. 
12,14

 Entretanto não foi avaliado acesso à lista de espera neste estudo. Outros 

resultados comprovam disparidades, também, na distribuição do rim, apesar das mulheres 

constituirem a maioria dos doadores vivos
10,36,37

. 
 
Um provável motivo seria o fato de as 

mulheres terem elevado nível de painel reativo de anticorpos (PRA), induzido pela gravidez o 
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que as contra-indicariam para o  transplante
14

. Novas investigações precisam esclarecer se 

estas diferenças ocorrem no acesso à lista de espera e em relação ao tipo de doador no Brasil.  

Foi verificado um risco menor de transplante para pacientes diabéticos, como observado para 

pacientes do Rio de Janeiro.
30

 O diabetes é conhecido como forte limitador para transplante, 

seguido da hipertensão arterial, patologias altamente prevalentes em idosos, o que corrobora 

para a hipótese de que idosos e diabéticos teriam menos chance de serem transplantados.
30

 Os 

pacientes com diabetes apresentam menor taxa de acesso à lista de espera e à realização do 

transplante, que pode ser devido a comorbidades adicionais e mais severas, limitando seu o 

acesso ao transplante renal e, provavelmente, sua sobrevida
6,8

. Neste estudo menos de 10 % 

deles conseguiram realizar transplante. 

Apesar de não avaliar informações sobre comorbidades, foi possível obter o número de 

internações e média de dias em hospitalização por internação, medida indireta das condições 

clínicas do paciente em diálise. Verificou-se que pacientes com maior número de dias 

hospitalizados apresentaram menor o risco para o transplante. Uma possibilidade é o fato 

destes pacientes apresentarem piores condições clínicas e não serem elegíveis para a 

realização do transplante. Apesar dos avanços técnicos na assistência médica e tratamento 

dialítico, a morbidade e mortalidade continuam elevadas em pacientes com DRCT. Vários 

fatores contribuem para as intercorrências médicas como a alta prevalência de doenças 

cardiovasculares, desnutrição energético-protéica, infecções da fístula arteriovenosa. A 

doença de base, também, é determinante para o prognóstico, com os diabéticos e  idosos 

apresentando excesso de morbidade e mortalidade
38

.  

Foi verificado um efeito importante do perfil da unidade de diálise. Pacientes de unidade 

consideradas menos complexas apresentaram maior risco de receberem um rim. Resultado 

discordante de outras investigações, nos quais o acesso ao transplante renal foi associado a 

características da clínica como: maior tamanho, grande volume de inclusões na lista, melhores 

aspectos organizacionais, treinamento dos profissionais em relação ao transplante e 

localização em hospital com centro transplantador
8, 12,13

. Uma possível explicação seria o fato 

de as unidades ambulatoriais receberem pacientes em melhor estado clínico. Alguns autores 

apontam que a falta de instalações adequadas em unidades ambulatoriais torna difícil lidar 

com pacientes mais doentes, pois muitos deles apresentam doenças cardiovasculares, forte 

preditor de morbidade e mortalidade. Dessa forma, pacientes dialisando em unidades 
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hospitalares são mais doentes, com alto nível de dependência, possuindo maior risco de morte 

e, portanto, menor possibilidade de realizarem transplante
39

.
 

Uma característica importante da unidade preditora de acesso ao transplante foi o fato de ela 

estar situada em uma capital. As unidades situadas em capitais e grande centros urbanos 

apresentam maior densidade tecnológica, visto que procedimentos terapêuticos e a mais alta 

tecnologia no Brasil, em termos de estabelecimentos de saúde, estão concentrados nestes 

locais estratégicos
40

, além de maior proximidade dos centros transplantadores.  Outra 

possibilidade para esta associação poderia ser o fato de que nas capitais a taxa de transplante 

será invariavelmente mais alta, pois a população atendida pelas unidades e hospitais é maior 

que a população real
41

. 

Outro fator importante no acesso ao transplante renal foi a área geográfica de residência do 

paciente. Ao contrário do observado em relação às unidades de diálise, os pacientes residentes 

em regiões metropolitanas e interior apresentaram maior risco de transplante. Estudos 

mostram disparidades geográficas no acesso ao transplante renal entre as regiões de diversos 

países 
15,16

, decorrentes das distintas experiências e critérios utilizados pelas equipes de 

transplantes para listar o paciente e distribuir o órgão, diferenças nas diretrizes de listagem e 

alocação de cada região do país e atividades de procura de órgãos diferenciadas. Essas 

justificativas não podem ser aplicadas ao Brasil, na medida em que os critérios de inscrição e 

distribuição dos órgãos são padronizados. Para verificar a aplicação da legislação de 

transplante seriam necessários estudos nacionais para averiguar a possibilidade de diferenças 

regionais. Em busca de possíveis explicações para os resultados aqui obtidos, verificaram-se 

as diferenças de perfil etário e causas da DRCT entre pacientes residentes nas capitais, regiões 

metropolitanas e interior. Não foram encontradas diferenças significativas quanto à idade, 

entretanto, observou-se maior percentual de pacientes com glomerulonefrites no interior 

(16%), nas regiões metropolitanas (13%) do que nas capitais (12%). Em contrapartida, notou-

se maior percentual de diabetes como causa da DRCT para residentes em capitais (19%), em 

comparação aos residentes em regiões metropolitanas (18%) e interior (16%). Este poderia ser 

o provável motivo do diferencial de riscos de transplante para pacientes segundo região de 

residência, uma vez que pacientes com  glomerulonefrites como causa básica da DRCT são 

grupo de risco para transplante, ao contrário de pacientes com diabetes.  

Nossos resultados apontam que pacientes residentes em municípios de IDH mais elevado têm 

maior acesso ao transplante renal. Como o IDH mede o nível de desenvolvimento humano a 
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partir de  indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança 

de vida ao nascer) e renda (PIB per capita) , isso sugere que os pacientes destes municípios 

tenham maior probabilidade de transplante devido a fatores ligados a acesso à serviços 

assistenciais de saúde, além de outros como renda e escolaridade
23

. 
 

Em estudo sobre tempo até o transplante e óbito no Rio de Janeiro,
30

 observou-se a existência 

de um grande contingente de pessoas transplantadas que não foram inscritas e nem indicadas 

(59,3%) pelo especialista para o transplante. Tais achados apontam, por um lado, a grande 

fragilidade do sistema de transplante e, por outro, a necessidade de garantir uma melhor 

qualidade no sistema de registro dos pacientes pelo sistema APAC. Nesse presente estudo, 

87,2% dos pacientes não tinham informação sobre inscrição na lista de espera única e apenas 

12,8% estavam inscritos pela APAC. Dos 1.701 pacientes transplantados, somente para 358 

(21%) constava informação de inscrição na lista de espera única. Portanto, confirma a 

necessidade de melhora da qualidade de registro dos pacientes pelo sistema APAC. 

Os Sistemas de dados administrativos, cujo propósito é o faturamento e não a pesquisa, os 

quais originaram a Base Nacional em TRS, pode ter informações incompletas, inconsistentes 

e inexistentes. 
20,21

 Tais características limitam a possibilidade de realizar maiores inferências. 

Dessa forma, uma limitação do uso dessas informações é a ausência de dados econômicos e 

sociais (raça, educação e renda) e clínicos (comorbidades), fundamentais para avaliar a 

eqüidade no acesso ao transplante. Além disso, destaca-se a alta proporção de causas 

indeterminadas (34,7%), que prejudica a distribuição e análise das causas de DRCT. Quanto à 

informação sobre realização de transplante, apesar de usar dados de sistemas administrativos, 

acredita-se na boa cobertura desta, uma vez que o SUS realiza 95% destes procedimentos.
7
 

Quanto às internações, apesar da possibilidade do paciente ter realizado hospitalização paga 

por plano privado, é importante enfatizar que o SIH cobre de 70% a 80% das internações no 

país, o que é um percentual elevado
46

. 

Como os dados de transplantes foram analisados conjuntamente, não foi possível verificar se 

as iniquidades são as mesmas segundo tipo de doador. Estudos estratificando os riscos são 

necessários para verificar separadamente as probabilidades de receber transplante renal 

segundo tipo de doador, possibilidade para estudos futuros. 

Os resultados obtidos neste estudo apontam diferenciais no acesso segundo fatores 

sociodemográficos, clínicos, geográficos e sociais ao transplante, indicando que o sistema de 
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alocação de órgão não tem eliminado disparidades evitáveis para aqueles que concorrem a um 

órgão na lista de espera única.  

A saúde, a doença e a morte apresentam uma dimensão individual e coletiva e têm relação 

com fatores socioeconômicos, culturais, ambientais e subjetivos. Além disso, indivíduos e 

grupos populacionais estão desigualmente submetidos a fatores protetores e de risco, gerando 

iniquidades na saúde da população 
42,43

. Disparidades em saúde podem ser definidas como 

“diferenças potencialmente evitáveis em saúde (ou riscos à saúde que políticas podem 

influenciar) entre grupos de pessoas que são mais ou menos favorecidos socialmente, essas 

diferenças sistematicamente alocam grupos socialmente desfavorecidos em desvantagem 

adicional para a saúde"
44

. Disparidades no acesso e resultados do transplantes podem ameaçar 

a confiança do público no sistema de alocação e, assim, podem reduzir a disponibilidade do 

público para doar órgãos, o que leva a uma redução do número de órgãos disponíveis para 

transplante. A escassez de órgãos agrava as disparidades no acesso aos transplantes e os 

resultados. Portanto, a compreensão e atenuação destas disparidades e seus fatores 

contribuintes é essencial para melhorar os resultados do transplante 
45

.  

O princípio da integralidade SUS
5
 prevê o acesso não apenas a todos os níveis de atenção em 

saúde, mas é necessário acesso a todos os recursos tecnológicos existentes para o 

restabelecimento da saúde. Portanto, um desafio que se faz presente, nesse momento, é a 

garantia de acesso aos serviços de alta complexidade. O transplante renal, dada sua 

concentração de oferta, altos custos envolvidos, alta densidade tecnológica necessária, 

escassez de profissionais especializados, requer a atenção dos três níveis de governo para que 

a promoção da equidade seja garantida. 
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Oportunidades ao transplante renal em pacientes com doença renal crônica terminal no 

Brasil: tangenciando os determinantes sociais 

 

 

Resumo em português 

 

Introdução: Desigualdades têm sido relatadas no acesso ao transplante renal, em relação a 

variáveis demográficas, socioeconômicas, clínicas e geográficas. Os pacientes que esperam 

por transplante de rim enfrentam vários desfechos competitivos. Para analisar o tempo até o 

transplante é necessário um modelo que descreva a progressão para cada um desses riscos 

competitivos. 

Objetivo: Verificar fatores associados ao acesso ao transplante renal, considerando os dois 

tipos de doadores (vivo e cadáver) como eventos competitivos. 

Desenho e fonte de dados: Estudo observacional, prospectivo não concorrente, a partir de 

dados da Base Nacional em Terapias Renais Substitutivas, no Brasil. Foi realizado 

relacionamento determinístico-probabilístico a partir do Sistema de Autorização de 

Procedimentos de Alta Complexidade/Custo, Sistema de Informações Hospitalares e do 

Sistema de Informações sobre Mortalidade. 

Participantes: 14.111 pacientes adultos iniciando terapia renal substitutiva no Brasil entre 

01/01/2000 a 31/12/2000. 

Medidas principais de resultados: Impacto de variáveis individuais (idade, sexo, região de 

residência, doença renal primária, internações) de contexto da unidade de diálise (nível de 

complexidade, natureza jurídica, número de máquinas de hemodiálise e localização) e do 

município (região geográfica, localização e IDH) no acesso ao transplante renal por doador 

cadáver e vivo. 

Resultados: Pacientes mais jovens, sem diabetes, sem histórico de internação hospitalar, em 

tratamento em unidades dialíticas localizadas na capital do estado, mas residentes em região 

metropolitanas e interior, e em municípios de elevado IDH apresentaram maior risco de 

transplante. Sexo feminino e nível de complexidade da unidade de diálise associaram-se  ao 

transplante por doador vivo.  

 

Conclusões: Enquanto os diferenciais ao acesso ao transplante renal intervivos se associaram 

principalmente as mulheres e o nível de complexidade da unidade de diálise, aqueles relativos 

ao transplante por doador de cadáver se ampliam para as pacientes menos graves, em 

tratamento em unidades de grandes centros urbanos (capitais) mas não necessariamente aí 

residentes. Características de melhor posicionamento do IDH sugerem que municípios com 

melhores condições socioeconômicas podem estar facilitando ao acesso ao transplante a estes 

pacientes.   

 

 

Palavras-chaves: Transplante de Rim ; Desigualdades em Saúde; Acesso aos Serviços de 

 Saúde; Insuficiência Renal Crônica. 
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Opportunities for renal transplantation in patients with chronic renal disease in Brazil:  

the social determinants tangent 

 

Abstract  

Background: Inequalities have been reported in access to kidney transplantation in relation to 

demographic, socioeconomic, clinical and geographical variables. Patients waiting for kidney 

transplant face a number of competitive outcomes. To analyze the time until transplantation is 

necessary a model that describes the progression for each of these competing risks.  

Objective: To investigate factors associated with access to kidney transplantation, 

considering the type of donor and death as competitive events. 

Design and source of data: observational, prospective non-concurrent study, from the 

National Data Base on renal replacement therapies in Brazil. Relationship was conducted 

from deterministic-probabilistic System Authorization Procedures of  High Complexity / 

Cost, Hospital Information System and Information System on Mortality. 

Participants: 14,111 adult patients starting renal replacement therapy in Brazil from 

01/01/2000 to 31/12/2000. 

Main outcome measures: Impact of individual variables (age, gender, region of residence, 

primary renal disease, hospitalizations), the context of the dialysis unit (level of complexity, 

juridical nature, HD machines and location),  the city (geographical region, location and HDI) 

and,  access to kidney transplantation by type of donor (living or cadaver donors). 

Results: Younger patients without diabetes and history of hospitalization,  under dialysis in  

units located in the state capital,  residents in the metropolitan area and cities and towns other 

than capitals ,  and from municipalities with high HDI presented higher risk of transplant. 

Female gender and level of complexity of the dialysis unit were only associated with a living 

donor transplant. 

Conclusions: While the differential access to renal transplantation is associated intervivos 

mostly women and level of complexity of the dialysis unit, those relating to the cadaver donor 

for transplantation to extend to patients with less severe treatment units in large urban centers 

(capital) but not necessarily residing there. Better positioning of the HDI suggests that cities 

with better socioeconomic conditions may be facilitating access to transplantation for these 

patients. 

 

Key words : Kidney Transplantation; Health Inequalities; Accessibility to Health Services; 

Chronic Renal Failure. 
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Introdução  

O crescimento mundial do número de pacientes com doença renal crônica terminal (DRCT) 

tem alcançado proporções epidêmicas nas últimas décadas, acarretando aumento da 

morbidade, mortalidade e custo elevado no tratamento
1, 2

 . As terapias de substituição renal 

(TRS) disponíveis são as diálises (hemodiálise e diálise peritoneal), além do  transplante 

renal. 

O transplante de rim é considerado o tratamento de escolha para pacientes aptos a realizá-lo, 

oferecendo melhor sobrevida, qualidade de vida e sendo mais custo-efetivo do que as 

diálises
3,4,5

. Apesar disso, no cenário mundial, as diálises são as TRS mais frequentes, 

paralelamente às baixas taxas de transplante, geralmente relacionadas à doação de órgãos 

insuficiente para atender à demanda
6
. 

Para a realização do transplante, são definidos critérios que incluem avaliações médica, 

cirúrgica e psicossocial do paciente, com a realização de exames e a verificação da 

compatibilidade com o possível doador em relação aos Antígenos Leucocitários Humanos 

(HLA). Apesar de todos os benefícios do transplante renal, deve-se considerar que existem 

contra-indicações absolutas e relativas à realização dos mesmos
7
.
 
 

Um transplante de rim pode ser obtido de um doador falecido após morte encefálica ou de 

doador vivo. Atualmente, no Brasil, existe legislação específica para a regulamentação da 

disponibilização de órgãos para transplantes, qualquer que seja o tipo de doador (Portaria GM 

no. 3.407/1998 do Ministério da Saúde)
6
. Os dispositivos legais definem três tipos de 

doadores: o cadáver, o vivo parente e o vivo não-parente. Os transplantes com doadores vivos 

podem ser realizados com indivíduos consanguíneos, familiares até o 4º grau (primos). 

Candidatos à doação não familiares, exceto cônjuges, só podem realizar a doação mediante 

autorização judicial. Os transplantes com doadores vivos são realizados em caráter eletivo 

com o doador dísponível ou preferencialmente com o de melhor compatibilidade HLA
7
. 

O Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo, ocupando  o segundo lugar 

em números absolutos de transplantes de rim mas  o nono  quando  corrigido por milhão de 

habitantes. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece medicação e acompanhamento 

necessários ao pós-transplante, com subsídio de 95% desse tratamento, gerando aumento 

crescente dos recursos públicos empregados
2
. 
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A área de transplantes é uma das mais progressistas da medicina. Em seu rápido 

desenvolvimento, o transplante de órgãos tornou-se parte do processo de globalização, sendo 

disponível em todos os lugares do mundo, nos mais diversos contextos sociais e culturais. 

Completando quase uma década nesse novo século, o transplante enfrenta novos desafios 

marcados pelos números recordes de pacientes na lista de espera, escassez de doadores e, 

desigualdades no acesso
8
.  

Estudos em diversas partes do mundo demonstram iniqüidades no acesso ao transplante renal. 

Características individuais e de contextos tanto relativos às unidades de tratamento quanto do 

local de residência têm sido associadas à diferentes probabilidades de acesso ao transplante de 

rim. Destacam-se as socioculturais (raça/etnia, sexo, idade, escolaridade, suporte social e 

crenças pessoais); socioeconômicas (renda, plano privado de saúde); clínicas (presença de 

comorbidades, tempo em diálise; histocompatibilidade, tipo sanguíneo, acesso a cuidados 

primários e tempo de referência ao nefrologista);
9,10,11,12,13,14,15,16 

de contexto, como 

características dos serviços de diálise e do centro transplantador; geográficas como área de 

residência do paciente e nível socioeconômico do local de residência e da vizinhança
9, 17, 18, 19

.  

Apesar da importância social e econômica da DRCT, no Brasil são raros dados de 

abrangência nacional que contribuam para o monitoramento da população em TRS
20,21

, 

principalmente estudos que analisem os determinantes individuais e contextuais geradores de 

iniquidades no acesso ao tranplante de rim por doador vivo e cadáver separadamente.  

Este estudo pretende, a partir da integração de várias fontes de dados, descrever e analisar os 

fatores individuais sócio-demográficos e clínicos  e contextuais associados ao acesso ao 

transplante renal por doador vivo e cadáver para  pacientes que iniciaram diálises no Brasil no 

ano de 2000. 

Métodos 

Desenho do estudo e fontes de dados 

Trata-se de um estudo do tipo observacional, prospectivo não concorrente, integrante do 

projeto “Projeto TRS - Avaliação econômico-epidemiológica das Terapias Renais 

Substitutivas no Brasil” conduzido pelo Grupo de Pesquisa em Economia da Saúde da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Esse projeto possibilitou o desenvolvimento da “Base 

Nacional em TRS” por meio da técnica de relacionamento determinístico-probabilistico a 
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partir dos sistemas de informação em saúde do SUS: 1-Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade/Custo (APAC) do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA); 2-Sistema de 

Informações Hospitalares (SIH) e 3-Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). O 

objetivo da construção dessa base foi complementar as informações da APAC, com dados de 

internações do SIH e de mortalidade do SIM, permitindo o seguimento de uma coorte de 

pacientes incidentes em TRS nos anos de 2000 a 2004
22, 23

. 

Informações sócio-demográficas e clínicas dos pacientes, bem como ocorrência de óbito; 

internações ocorridas durante o acompanhamento; internação para realização do transplante 

renal; tipo de doador do rim e características das unidades de diálises foram obtidas da Base 

Nacional TRS. Dados referentes ao Município de residência do paciente, como quantidade de 

máquinas de hemodiálise e leitos hospitalares foram obtidos da Pesquisa Assistência Médico-

Sanitária (AMS) de 2002
24

 e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para o ano de 

2000, ambos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
25

.   

População 

A população compreendeu todos os pacientes registrados na Base Nacional em TRS, que 

iniciaram diálises no período de 01/01/2000 a 31/12/2000, com pelo menos 03 meses 

consecutivos de registros de procedimentos. Foram excluídos pacientes menores de 18 anos, 

sem  data de nascimento, com ocorrência de transplante renal ou óbito nos três primeiros 

meses de tratamento dialítico. Cada participante foi acompanhado desde sua entrada no ano 

de 2000 até seu desfecho clínico (transplante ou óbito) e permanência em diálises ao fim do 

estudo em 31/12/2003.  

Definição dos resultados e outras variáveis 

Os desfechos observados foram: realização de transplante renal por doador cadáver, 

transplante renal por doador vivo e óbito. A variável dependente foi o tempo decorrido entre a 

data de entrada na modalidade inicial de diálise até data do transplante ou do óbito. Pacientes 

sem estes resultados na data da emissão de seu último procedimento na APAC ou ao final do 

período do estudo foram censurados. Calculou-se o tempo em meses entre início da diálise e o 

resultado ou censura.  

Como variáveis individuais explicativas foram estudadas as características demográficas 

(idade e sexo); clínicas (diagnóstico inicial da causa de DRCT [Classificação Estatística 
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Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão]
26

, modalidade 

inicial de diálise – hemodiálise [HD] ou diálise peritoneal [DP], número de internações e dias 

de permanência); e de desfecho (transplante, óbito, continuidade de tratamento ou perda de 

seguimento). A confirmação da ocorrência do transplante foi verificada pela emissão de AIH 

para procedimento de realização de transplante renal por doador vivo ou cadáver durante o 

período do estudo. A ocorrência e data do óbito foram verificadas pelos dados do SIM. A 

modalidade inicial de diálise foi definida como a primeira na qual o paciente permaneceu por 

pelo menos 03 meses consecutivos, ou seja, não foram consideradas as mudanças posteriores 

entre as formas de diálises. 

As variáveis referentes à caracterização da unidade na qual o paciente realizava diálise foram 

analisadas da seguinte maneira: 1. Através de um indicador composto para determinar o grau 

de complexidade da unidade, obtido por meio da Análise dos Componentes Principais 

(PCA)
27

, incluindo as variáveis - perfil da unidade (ambulatorial e/ou hospitalar), número de 

consultórios médicos e existência de sala para cirurgias ambulatoriais; 2. Caracterização da 

natureza jurídica (pública ou privada); 3. Quantificação do número de máquinas de 

hemodiálise, e 4. Localização da unidade (capital, região metropolitana ou interior do Estado).  

Para descrever o nível de complexidade das unidades de diálise por meio de um indicador 

composto que agregassem informações destas, utilizou-se a PCA. Essa é uma técnica que 

permite reduzir o número de variáveis a serem avaliadas, gerando um novo conjunto de p 

variáveis (denominadas componentes principais) de tal forma que a primeira componente é 

aquela que apresenta maior variância possível dentre todas as possíveis combinações lineares 

das variáveis originais e as demais componentes recebem uma ordenação em função de sua 

variabilidade
27

. Foi possível estabelecer 8 padrões de escores, que foram agregados em 3 

níveis de complexidade.  O nível 1 foi atribuído àquelas unidades que prestavam assistência 

ambulatorial, não possuíam sala para cirurgias ambulatoriais e tinham menos de três 

consultórios médicos. As unidades de nível 3 prestavam assistência hospitalar, possuíam sala 

para cirurgias ambulatoriais e mais de dez consultórios médicos. As demais combinações 

receberam o nível 2 de complexidade
28

. 

As variáveis relacionadas ao município de residência do paciente foram: região geográfica; 

localização (capital, região metropolitana ou interior); número de máquinas de 

hemodiálise/10.000 habitantes e número de leitos hospitalares/1.000 habitantes; e o IDH 

como variável marcadora das condições socioeconômicas dos municípios. O IDH é um 
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indicador universal, composto, que engloba três dimensões: renda, educação e esperança 

média de vida
25

.
 
 

Análise dos dados 

A análise descritiva das características estudadas foi realizada por meio de distribuições de 

frequências para as variáveis categóricas e por estimadores da média e desvio padrão para 

variáveis contínuas. O tempo estimado para o percentil 95 da função de sobrevivência foi 

obtido através de reamostragem Bootstrap do método Kaplan Meier
29,30

.  

Considerando que o paciente em diálise pode ser transplantado por um doador vivo ou 

falecido, ou morrer, nesse estudo, o paciente está em risco de três eventos que competem 

entre si: ser transplantado por um doador vivo, ser transplantado por um doador cadáver ou a 

ocorrência do óbito. A ocorrência de um dos eventos exclui a possibilidade de ocorrência do 

outro, ou seja, os eventos são competitivos. Dessa forma, para investigar os fatores associados 

à probabilidade de transplante foi utilizada a modelagem de eventos competitivos através do 

ajuste de modelos marginais
31,32,33,34

.
 
Foi estimado o efeito médio das covariáveis para os três 

possíveis desfechos, entretanto será mostrado apenas as estimativas para transplante por 

doador vivo e cadáver. Isto foi realizado para evitar o impacto nas estimativas dos parâmetros 

dos modelos por uma possível censura informativa, uma vez que a ocorrência do óbito pode 

não ser independente dos mecanismos relacionados a não realização do transplante. 

A partir das variáveis significativas (p<0,20) na análise univariada, foi ajustado o modelo  

conjunto 1 com estimativas médias para os três desfechos e, em seguida, três modelos 

marginais: modelo 2 para estimar o risco de transplante por doador cadáver, modelo 3 para 

transplante por doador vivo e modelo 4 para óbito (não apresentado). No último modelo 

ajustado foi incluído o efeito aleatório ou fragilidade
31

 considerando o código da unidade de 

diálise, mas não foram observadas alterações nos parâmetros, optando pelo modelo mais 

conservador. 

Os resultados são apresentados como razão de riscos de ser transplantado por um doador vivo 

ou cadáver em função das diferentes variáveis estudadas com intervalo de confiança de 95%.  

A importância de cada covariável no modelo foi avaliada com o teste de Wald. A suposição 

de proporcionalidade dos riscos foi avaliada pela análise gráfica dos resíduos de Schoenfeld. 

A qualidade do ajuste do modelo final foi avaliada por análise gráfica dos resíduos de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educação
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esperança_média_de_vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esperança_média_de_vida
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Martingale. As análises estatísticas foram realizadas através do software livre R versão 

2.8.1
35

.  

O projeto TRS foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Minas Gerais, Parecer ETIC 397/2004. 

Resultados 

Perfil dos pacientes em diálises  

No ano de 2000, 17.084 pacientes elegíveis para este estudo iniciaram diálises no Brasil. 

Desses, foram excluídos 607 (3,6%) menores de 18 anos, 43 (0,25%) com dados inválidos 

para data de nascimento, 2.323 (13,6%) que foram a óbito nos 03 primeiros meses de 

tratamento. Permaneceram 14.111 pacientes para seguimento. Dentre esses, apenas 1.701 

(12%) receberam um transplante renal e 5.633 (40%) morreram ao final dos 04 anos de 

acompanhamento. Dos pacientes transplantados, 1.092 (64,2%) receberam o rim de um 

doador vivo e 609 (35,8%) de doador cadáver.  

Do total dos pacientes acompanhados, 87,2% não tinham informação na APAC sobre 

inscrição na lista de espera única e, dos 1.701 pacientes transplantados, somente 358 (21%) 

tinham a informação de inscrição. 

Na  Tabela 1  está apresentado o perfil sócio-demográfico e clínico dos pacientes,   de acordo 

com o tipo de doador do enxerto para o transplante renal.  A maioria dos pacientes que iniciou 

diálises no país no ano de 2000 era do sexo masculino, com idade média de 52 anos, com 

hipertenção/doenças cardiovasculares como causa determinada da DRCT, em hemodiálise e 

sem  histórico de internações no período de acompanhamento. Para 35% dos pacientes não foi 

estabelecido um diagnóstico para a doença renal.   

Em relação às características das unidades de diálise e dos municípios de residência do 

pacientes (Tabela 2), a maioria dos pacientes fazia diálises em unidades de menor nível de 

complexidade, privadas, com até 20 máquinas de HD e localizadas em capitais do país. Em 

relação ao local de residência, a maioria dos pacientes era residente na região Sudeste, em 

municípios do interior do país, com IDH elevado, com menos de 3 leitos hospitalares/1.000 

habitantes e com pelo menos 1 máquina de HD por 10.000 habitantes 
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Para os pacientes com transplante renal intervivos foi observado maior percentual de 

indivíduos do sexo masculino, jovens, com glomerulonefrites como causa da DRC, em diálise 

peritoneal, em tratamento em unidades públicas e residentes nas regiões Sudeste e Nordeste 

quando comparados àqueles que receberam o enxerto  de um doador falecido.  

 

Tabela 1- Características sócio-demográficas e clínicas dos pacientes incidentes em diálises, 

Brasil, 2000. 

Variáveis 

Total   

(n=14.111) 

Doador Cadáver 

(n=609) 

Doador Vivo 

(n=1.092) 

P-valor 

N % N % N %  

Sexo        

Masculino 8054 57,1 348 57,1 677 62,0 0,050 

Feminino 6057 42,9 261 42,9 415 38,0  

        

Faixa etária       
 

18 - 29 anos 1437 10,2 114 18,7 306 28,0 0,000 

30 - 44 anos 3283 23,3 242 39,7 463 42,4  

45 - 64 anos 6199 43,9 233 38,3 304 27,8  

≥ 65 anos 3192 22,6 20 3,3 19 1,7  

        

Idade (anos)     

Média + Desvio-Padrão 52,0 + 16,0 42,6 + 13,0 38,3 + 12,2 0,000 

        

Causa DRCT        

Diabetes Mellitus 2465 17,5 72 11,8 55 5,0 0,000 

Glomerulonefrites 1956 13,9 134 22,0 297 27,2  

Hipertensão/cardiovasculares 3655 25,9 132 21,7 272 24,9  

Indeterminada 4897 34,7 202 33,2 397 36,4  

Outras doenças 1138 8,1 69 11,3 71 6,5  

        

Modalidade inicial        

HD 12543 88,9 579 95,1 1011 92,6 0,046 

DP 1568 11,1 30 4,9 81 7,4  

        

Número de internações         

0  internação 6485 46,0 320 52,5 530 48,5 0,283 

1 a 2 internações 3763 26,7 184 30,2 356 32,6  

 ≥ 3 internações 3863 27,4 105 17,2 206 18,9  

        

Permanência em internação (dias/mês)        

0 dia 6583 46,7 326 53,5 539 49,4 0,255 

1 a 2 dias 6240 44,2 259 42,5 505 46,2  

> 2 dias 1288 9,1 24 3,9 48 4,4  

     

   Fonte: Base Nacional em TRS 

   Abreviações usadas: HD: hemodiálise; DP: diálise peritoneal; DRCT: doença renal crônica terminal. 
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Tabela 2- Descrição das variáveis de contexto das unidades de diálise e do município de 

 residência dos pacientes incidentes em diálises, Brasil, 2000.  

 

Fonte: Base Nacional em TRS; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD);Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística  (IBGE);Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária(AMS), 2002.  

Abreviações usadas: HD: hemodiálise; IDH: Índice de Desenvolvimento Humano.  

 

 

 

 

Variáveis 

Total   

(n=14.111) 

Doador Cadáver 

(n=609) 

Doador Vivo 

(n=1.092) 

P-valor 

N % N % N %  

Unidades de diálise        

Nível de complexidade        

Nível 1 5178 40,1 302 49,8 531 48,9 0,400 

Nível 2 3530 27,3 129 21,3 261 24,0  

Nível 3 4203 32,6 176 29,0 295 27,1  

        
Natureza jurídica        

Público 4369 44,1 337 66,2 698 71,9 0,024 

Privado 5548 55,9 172 33,8 273 28,1  

        
Número de Máquinas HD*        

0 a 20 1523 47,7 186 64,6 334 50,6 0,000 

21 a 30 1057 33,1 63 21,9 228 34,5  

> 30 614 19,2 39 13,5 98 14,8  

        
Localização        

Capital 5815 45,0 304 50,1 571 52,5 0,556 

Região metropolitana 2007 15,5 96 15,8 172 15,8  

Interior 5103 39,5 207 34,1 344 31,6  

        
Município de residência do paciente        

Região         

Sudeste 7604 53,9 321 52,7 671 61,4 0,000 

Nordeste 2965 21,0 74 12,2 163 14,9  

Sul 2288 16,2 142 23,3 171 15,7  

Centro-Oeste 776 5,5 43 7,1 58 5,3  

Norte 478 3,4 29 4,8 29 2,7  

        

Localização        

Capital 5083 36,0 190 31,2 382 35,0 0,129 

Região metropolitana 2736 19,4 148 24,3 225 20,6  

Interior 6292 44,6 271 44,5 485 44,4  

        
IDH Categorizado        

Médio-Baixo ( ≤ 0,699) 1545 10,9 45 7,4 96 8,8 0,589 

Médio-Alto   (0,700 a 0,799) 5250 37,2 229 37,6 410 37,5  

Elevado ( ≥ 0,800) 7316 51,8 335 55,0 586 53,7  

        
Nº leitos hosp/1000 hab        

0 a 3 7155 54,3 327 58,7 570 55,8 0,261 

> 3 6025 45,7 230 41,3 452 44,2  

        
Nº Máq. HD/10000 hab        

0 a 1 5223 37,4 231 38,8 414 38,1 0,777 

> 1 8758 62,6 364 61,2 672 61,9  
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Tempo de seguimento e resultados 

Na Tabela 3, podem ser observados os percentis 95 da função de sobrevida do tempo de 

espera até o transplante de rim por órgão de doador vivo ou cadáver. Observou-se que os 

pacientes que realizaram transplante intervivos esperaram em média 16, 9 meses e aqueles 

que receberam o órgão de um doador cadáver aguardaram 24,4 meses depois do início da 

diálise. Para todas as variáveis estudadas, o tempo de espera do paciente por um doador vivo 

foi menor do que para aqueles que aguardaram por um doador cadáver.  

Os pacientes do sexo masculino que receberam o rim de um doador vivo esperaram menos 

tempo pelo transplante do que as mulheres. Observou-se que quanto menor a idade, menor o 

tempo de espera por um transplante, independente do tipo de doador. Menor tempo de espera 

foi observado, também, para pacientes com glomerulonefrites como causa básica da DRC, em 

hemodiálise, sem ocorrências de internações hospitalares. 

 Em relação às unidades de diálise, observou-se que os pacientes inscritos em unidades  com 

menor nível de complexidade, públicas, situadas em capitais apresentaram menor tempo de 

espera para transplante com os dois tipos de doadores de rim. 

Os pacientes residentes nas regiões Sudeste e Sul e esperaram menos tempo por um 

transplante intervivos.  Já os pacientes da região Norte e Sul esperaram menos por um doador 

cadáver. Os residentes com DRCT em municípios com IDH elevado aguardaram menos 

tempo por transplante de rim, independentemente do tipo de doador.   

Em relação aos pacientes que aguardavam por um doador cadáver, menos de 5% dos 

pacientes com mais de 65 anos, em diálise peritoneal, em unidade de diálises privadas, 

residentes na região Nordeste e em municípios com IDH médio-baixo fizeram transplante. 

Enquanto, menos de 5% dos pacientes com mais de 65 anos e diabéticos receberam rim de 

um doador vivo.  
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Tabela 3 - Tempo de acesso (meses) ao transplante renal e óbito para 5% de todos pacientes 

incidentes em diálises no Brasil no ano de 2000, acompanhados até o ano de 2003 

 

Variáveis Doador cadáver P-valor Doador vivo P-valor 

Sexo     

Masculino 36,2 0,999 17,0 0,001 

Feminino 35,5  21,0  

     Faixa etária     

18-29 anos 23,3 0,000 10,1 0,000 

30-44 anos 26,6  12,8  

45-64 anos 40,0  28,4  

≥ 65 anos -  -  

     Causa da DRC     

Diabetes Mellitus  42,2 0,000 - 0,000 

Glomerulonefrites 26,8  11,6  

Hipertensão/Doenças cardiovasculares 41,9  19,5  

Indeterminadas 35,6  18,4  

Outras doenças 29,6  21,7  

     Modalidade de diálise inicial     

HD 34,7 0,000 17,7 0,003 

DP -  25,1  

     Número de internações durante o 

tratamento 

  
  

0 internação 30,6 0,000 15,1 0,000 

1ou 2 internações 34,2  17,0  

≥ 3 internações 45,6  27,1  

     Dias em internação (dias/mês)     

0 dia 30,9 0,000 15,0 0,002 

1 a 2 dias 34,3  21,7  

> 2 dias 45,7  19,7  

     Nível de complexidade da Unidade     

Nível 1 32,6 0,000 15,3 0,000 

Nível 2 41,9  18,0  

Nível 3 34,5  20,5  

     Natureza jurídica      

Pública 25,1 0,000 12,1 0,000 

Privada -  34,1  

     Número de máquinas de HD na Unidade     

0 a 20 20,6 0,000 11,2 0,003 

21 a 30 31,7  10,6  

>30 35,9  12,5  

     Localização da Unidade de Diálise     

Capital 33,5 0,020 15,7 0,000 

Região metropolitana  34,5  18,1  

Interior 37,6  21,1  

     Região de residência     

Sudeste 36,9 0,000 15,9 0,000 

Norte 23,9  23,8  

Nordeste -  26,4  

Sul 27,7  18,2  

Centro-Oeste 32,0  21,5  

     Localização da cidade de residência     

Capital 40,1 0,003 19,0 0,540 

Região metropolitana  31,8  17,8  

Interior 35,3  17,0  

     IDH categorizado     

Médio-baixo ( ≤ 0.699) - 0,013 22,1 0,049 

Médio-alto   (0.700 to 0.799) 35,8  19,3  

Elevado ( ≥ 0,800) 34,9  16,8  

     Número de leitos hospitalares/1000 hab.     

0 a 3 35,3 0,07 18,0 0,531 

> 3 39,0  17,7  

     Número que maq. HD/10000 hab.     

0 a 1 35,2 0,477 18,5 0,712 

> 1 37,3  17,5  

Fonte: Base Nacional em TRS; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE),Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária(AMS), 2002. 

Abreviações usadas: HD: hemodiálise; DP: diálise peritoneal; DRCT: doença renal crônica terminal 

 

 

 



 

 

44 

 

Modelo de riscos competitivos por ajuste de modelos marginais 

Ao se ajustar o modelo de riscos competitivos foi possível verificar separadamente as razões 

de riscos de receber transplante renal segundo tipo de doador (Tabela 4).  

Observou-se que as mulheres apresentaram risco 24% menor de receber o rim de um doador 

vivo do que os homens, não sendo o sexo fator associado ao transplante  de doador cadáver. E 

o risco de transplante intervivos diminuiu 5% com o aumento de 01 ano na idade do paciente 

e 3% para transplante por meio de doador cadáver.   

Em relação à causa básica da DRCT, os pacientes com diabetes apresentaram menor risco de 

transplante pelos dois tipos de doadores do que aqueles que aqueles com glomerulonefrites, 

sendo 25% menor risco para doador falecido e 68% para doador vivo.  

Os pacientes em DP apresentaram 50% menor risco de receber órgão de um doador cadáver, 

sendo que esta variável não foi associada ao transplante intervivos. Os pacientes que foram 

internados no período do estudo apresentaram menor risco de transplante independente da 

fonte de doação.   

Considerando o nível de complexidade da unidade de diálise, os pacientes de unidades menos 

complexas tiveram 22% maior risco de receber um rim de doador vivo. Esse não foi um fator 

relevante para receber doação de rim por cadáver. Ao se analisar a localização geográfica das 

unidades de diálises, verificou-se que os indivíduos que dialisavam em municípios da região 

metropolitana e interior apresentaram, respectivamente, menor risco de transplante  de doador 

falecido (HR: 0,53 e HR: 0,43) e vivo (HR: 0,49 e HR: 0,33).   

Em relação ao município de residência, observou-se que os pacientes residentes na região 

metropolitana e interior dos estados do Brasil apresentaram maior risco de se submeterem a 

um transplante renal por doador cadáver (HR: 2,36 e HR: 3,00) e vivo (HR: 1,44 e HR: 2,46). 

Indivíduos residentes em municípios de IDH médio-baixo apresentaram risco 64% menor e 

médio-alto 27% menor de receberem transplante por doador cadáver em relação aos 

residentes em municípios com IDH elevado. Já para transplantes intervivos, o risco foi de 

57% e 24% menor para pacientes residentes em municípios de IDH médio-baixo e médio-alto 

respectivamente.   
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Tabela 4- Modelo de  riscos competitivos para transplante renal, Brasil, 2000-2003  

 
Variáveis MODELO 1 

 

 

MODELO 2 

 

MODELO 3 

 

 

 

 

HR IC 95%  HR IC 95% HR IC 95%  

     Variáveis Individuais   

Sexo       

  Masculino * * * * 1,00 - 

  Feminino * * * * 0,74 (0,65; 0,84) 

       
Idade 1,01 (1,01;1,02) 0,97 (0,96; 0,97) 0,95 (0,94; 0,95) 

       
Causa DRCT       

  Glomerulonefrites 1,00 - 1,00 - 1,00 - 

  Diabetes Mellitus   1,09 

 
;/~ç 

(1,00; 1,19) 0,75 (0,55; 1,00) 0,32 (0,24; 0,43) 

  Hipertensão/Cardiovasculares 0,87 (0,80; 0,95) 0,69 (0,54; 0,89) 0,74 (0,62; 0,87) 

  Indeterminada 0,97 (0,89; 1,05) 0,75 (0,60; 0,94) 0,71 (0,61; 0,83) 

  Outras Doenças 0,88 (0,78; 0,98) 1,04 (0,78; 1,40) 0,56 (0,43; 0,72) 

       
Modalidade Inicial       

  HD 1,00 - 1,00 - * * 

  DP 1,21 (1,12; 1,30) 0,50 (0,34; 0,73) * * 

       
Permanência em Internação 

(dias/mês) 
      

  0 dias 1,00 - 1,00 - 1,00 - 

  1 a 2 dias 0,66 (0,63; 0,70) 0,60 (0,51; 0,71) 0,69 (0,61; 0,79) 

  >2 dias 2,76 (2,56; 2,98) 0,73 (0,48; 1,11) 0,78 (0,58; 1,05) 

       
    Variáveis Contextuais de Unidade    

       
Nìvel de Complexidade        

  Nível 1 0,79 (0,74; 0,84) * * 1,22 (1,06; 1,41) 

  Nível 2 0,89 (0,84; 0,95) * * 1,04 (0,88; 1,23) 

  Nível 3 1,00 - 1,00 - 1,00 - 

       

       
Localização da Unidade de Diálise 

D/dDiálise 
      

  Capital 1,00 - 1,00 - 1,00 - 

  Região Metropolitana 0,88 (0,80; 0,97) 0,53 (0,40; 0,71) 0,71  (0,57; 0,89) 

  Interior 0,82 (0,74; 0,90) 0,43 (0,33; 0,57) 0,43 (0,35; 0,52) 

       
    Variáveis Contextuais de Município     

       
Localização do Município de Residência     

  Capital 1,00 - 1,00 - 1,00 - 

  Região Metropolitana 1,18 (1,07; 1,30) 2,36 (1,79; 3,12) 1,44 (1,16; 1,79) 

  Interior 1,31 (1,19; 1,45) 3,00 (2,22; 4,00) 2,46 (1,98; 3,05) 

       

IDH do município       

  Médio-Baixo 0,86 (0,78; 0,94) 0,36 (0,26; 0,52) 0,43 (0,34; 0,55) 

  Médio-Alto 0,99 (0,94; 1,05) 0,73 (0,61; 0,88) 0,76 (0,66; 0,88) 

0,76; 1,07)   Elevado 1,00 - 1,00 - 1,00 - 

       
* Não significativo 
Modelo 1: Modelo conjunto; Modelo 2: Modelo marginal – Doador cadáver; Modelo 3: Modelo marginal – Doador vivo 
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Discussão 

Os resultados desse estudo mostram desigualdades no tempo de espera e no acesso ao 

transplante renal no Brasil além de diferenças marcantes de acordo com o tipo de doador do 

órgão. Na medida em que no Brasil há uma legislação que estabelece um sistema de 

distribuição de órgãos baseada na doação e na universalização do direito à atenção à saúde, e 

todo potencial beneficiário do transplante tem direito a todos os recursos necessários para sua 

execução e acompanhamento, tais disparidades precisam ser discutidas sob a luz dos possíveis 

determinantes
36

.  

Em relação ao tempo de espera, foi observado que características individuais como ser do 

sexo masculino, jovem, não ter diabetes com causa básica da doença renal foram associadas a 

um menor tempo de espera pelo transplante de rim.  Disparidades semelhantes têm sido 

frequentemente relatas como um problema em diversos países
9,11,13,14

.  

Pacientes residentes nas regiões Sul e Sudeste do país, assim como em municípios com IDH 

elevado tiveram também menor tempo até a realização do transplante de rim. Tais resultados 

são compatíveis com dados nacionais que mostram disparidades geográficas na realização de 

transplantes de órgãos entre as 05 regiões nacionais.  Enquanto o estado de São Paulo ocupa a 

primeira posição em doação e captação de órgãos (22,5 por milhão de população - pmp), 

alguns estados da região Norte apresentam pouca ou nenhuma atividade de transplante. É 

observado menor tempo de espera nas Regiões Sul e Sudeste, que também concentram a 

maior parte dos transplantes realizados e dos pacientes em filas e maiores tempos no 

Nordeste. Essas disparidades podem estar diretamente relacionadas à densidade populacional 

regional, ao produto interno bruto e ao número de médicos com treinamento em transplante 

em equipes e Centros Transplantadores
37, 38

.
 

Dos pacientes acompanhados nos anos de 2000 a 2003, 64,2% deles receberam o rim de um 

doador vivo. Para todas as variáveis estudadas, o tempo de espera do paciente por um doador 

vivo foi menor do que para aqueles que aguardaram por um doador cadáver. O elevado tempo 

de espera em diálise pelo transplante é preocupante, uma vez que está relacionado ao aumento 

de comorbidades e, consequentemente, piora da condição clínica do paciente diminuindo suas 

chances de ser transplantado.
9 

Outro efeito da espera prolongada é a crescente elevação do 

número de transplantes intervivos, que pode ter impacto significativo sobre a vida dos 

doadores.
37

  Dos pacientes acompanhados nos anos de 2000 a 2004, 64,2% deles receberam o 



 

 

47 

 

rim de um doador vivo. Embora bastante seguros e com melhores expectativas de 

resultados
39,40

, não há estudos nacionais de acompanhamento de doadores de rim para 

verificar suas possíveis consequências no nosso contexto. Mesmo os autores de estudos 

internacionais que mostram não haver diferença na incidência de hipertensão de doadores de 

rim, alertam que a hipertensão é uma preocupação em doadores de rim e se não tratada é um 

conhecido fator de risco para doença renal
41

.  

 Nos últimos anos tem sido observado um aumento no número de doadores falecidos (3,8 pmp 

em 1999 versus 9,9 pmp em 2010), enquanto o número de rins transplantados com órgãos de 

doadores vivos não tem aumentado de formasignificativa 1.065 (6,7 pmp), em 1998, para 

1.641 (8,6 pmp), em 2010, sugerindo tanto um melhor desempenho do programa de doadores 

falecidos, como também mais restrita regulamentação, permitindo apenas doação entre 

doadores vivos relacionados. A relação doador vivo/falecido manteve-se próxima a 50% entre 

1994 e 2007. Nos últimos 3 anos, a taxa de transplantes de doadores mortos aumentou 

substancialmente, mais de 70% de transplantes renais em 2010 proveniente desta fonte
38

.  

Em relação ao risco de transplante segundo os diferentes tipos de doador, observou-se que as 

maiores diferenças no acesso ao doador vivo estão relacionadas a variáveis individuais. O 

risco de transplante intervivos foi menor para pacientes mais velhos e com diabetes em 

relação aos pacientes que aguardavam na fila por doador cadáver. Pacientes mais velhos têm 

mais dificuldades para conseguirem um doador vivo,
42

 maior ocorrência de hipertensão e 

diabetes mellitus, o que os predispõem a maior mortalidade
6,9

.
  

Já em relação ao sexo, os homens apresentaram maior probabilidade de receberem rim de um 

doador vivo,
9,11,13

 apesar de ser conhecido que as mulheres constituem a maioria dos doadores 

vivos.
42 

Não foram observadas disparidades significativas entre os sexos na realização do 

transplante por doador cadáver, sugerindo que o sistema nacional de alocação de órgãos pode 

ter amenizado as disparidades relacionadas a essa variável. 

Essa situação é esperada, uma vez que a probabilidade de receber o rim de um doador falecido 

deve estar condicionada somente aos critérios e incentivos de uma política nacional de órgãos 

e ao controle do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), enquanto receber órgão de um 

doador vivo seria predominantemente influenciado por questões individuais e práticas dos 

centros de diálises
43

.
 
Entretanto é importante discutir os fatores relacionados às desigualdades 

no acesso ao transplante renal relacionados ao tipo de doador. A proibição do comércio de 
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órgãos delineou um sistema em que o acesso aos órgãos para transplante fundamenta-se em 

um princípio de solidariedade: a doação de órgãos. Nossa legislação valoriza o acesso público 

aos órgãos. A Lei dos Transplantes (Lei n°9.434) desestimulou tentativas de particularizar o 

acesso e determinou a realização de campanhas de esclarecimento para estimular a doação. 

Entretanto, permite um acesso mais particularizado, pois além da doação post mortem, 

associado ao sistema de lista de espera é permitida a doação de doador vivo para beneficiar 

uma pessoa específica.
44

 Nesse sentido, uma das grandes iniquidades no acesso ao transplante 

renal pode estar relacionada ao fato de apenas alguns pacientes conseguirem um doador vivo, 

o que pode ser influenciado por questões socioeconômicas e de acesso à informação.  

Quando se considera as variáveis de contexto da unidade e de região de residência do 

paciente, estas disparidades são mais acentuadas para aqueles que esperavam por um doador 

cadáver. Portanto, pode-se inferir que receber órgão de um doador vivo seria 

predominantemente influenciado por questões individuais, enquanto que o transplante por 

doador cadáver, as dificuldades estariam mais relacionadas a questões geográficas das 

unidades de diálise e do município de residência e, também possivelmente, a questões ligadas 

a nível socioeconômico e qualidade do sistema de saúde local, condições essas não avaliadas 

nesse estudo. 

Uma característica importante da unidade associada ao acesso ao transplante foi o fato de ela 

estar situada na capital do Estado, independentemente do tipo de doador, mas mais fortemente 

para doador falecido. Uma possibilidade seria a melhor tecnologia dessas unidades 

localizadas na capital. Outra explicação poderia ser o fato de que nas capitais a taxa de 

transplante será invariavelmente mais alta, pois a população atendida pelos hospitais das 

capitais é maior que a população real
45

. 

Outro fator importante no acesso ao transplante renal foi a área geográfica de residência do 

paciente, diferentemente do observado em relação às unidades de diálise, os pacientes 

residentes em cidades no interior e região metropolitana apresentaram maior risco de 

transplante pelos dois tipos de doadores, mas mais fortemente ao doador cadáver. Uma 

possibilidade
7
 poderia ser a maior cobertura e melhores resultados dos cuidados primários de 

atenção à saúde, associados a municípios com menor população,
46

 como mostram alguns 

estudos das  disparidades intra-geográficas no acesso ao transplante renal  em vários  

países
9,17,18

.  
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Residir em municípios com IDH mais elevado foi associado a maior risco de transplante 

renal, mas também com maior razão de riscos para doador falecido. Isso sugere que 

indivíduos de municípios com nível de desenvolvimento semelhante recebam cuidados 

primários e secundários assistenciais de saúde mais semelhantes do que pacientes que residam 

em outros municípios, indicando que os pacientes de município com mesmo índice de 

desenvolvimento humano tenham, possivelmente, melhores resultados em saúde decorrentes 

de fatores ligados ao acesso a serviços assistenciais de saúde
47

. 

A desigualdade regional de acesso a transplantes não é um fenômeno exclusivo dos países em 

desenvolvimento. Entretanto, no Brasil, os princípios constitucionais e as diretrizes do SUS 

valorizam a igualdade de oportunidade de acesso às ações e aos serviços de saúde e fazem 

menção explícita à justiça social.
36 

A Política Nacional de Transplantes de Órgãos e Tecidos 

está fundamentada na legislação (Leis n
os

 9.434/1997 e 10.211/2001), que tem  como diretriz a 

gratuidade da doação, a beneficência em relação aos receptores e não maleficência em relação 

aos doadores vivos. Toda a política de transplante está em sintonia com as Leis n
os

 8.080/1990 

e 8.142/1990, que regem o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo 

integralidade no cuidado ao paciente renal crônico e equidade no acesso ao transplante renal. 

Além disso, essas diferenças divergem das propostas do sistema de lista única estabelecido 

pela Portaria n.º 3.407 de 05 de agosto de 1998, que define um conjunto de critérios 

específicos de distribuição para cada tipo de órgão ou tecido padronizados em todo o país.  

A equidade em saúde pode ser considerada um conceito multidimensional, incluindo desde os 

aspectos de obtenção da saúde e de capacidade do indivíduo para alcançar um bom resultado 

em saúde, não apenas a distribuição do cuidado de saúde. Assim a equidade em saúde não 

pode estar restrita à observação isolada dos efeitos na saúde ou, simplesmente, da distribuição 

de serviços
44

.  

Em 2007, a Comissão de Determinantes Sociais da Saúde da Organização Mundial da Saúde 

(OMS)
48

 enfatizou que a equidade em saúde inclui a distribuição justa de resultados e de 

serviços de saúde, garantia de acesso geográfico e financeiro aos recursos disponíveis para o 

cuidado integral da saúde. Considerando a situação dos transplantes de órgão, para que os 

critérios de alocação de órgãos promovam equidade, o sistema de saúde precisa oferecer as 

mesmas oportunidades de acesso aos serviços de saúde em todos seus níveis de 

complexidade, não apenas aos serviços de transplante. Nessa lógica da integralidade, devem 

ser evitadas desigualdades desde a promoção da saúde, prevenção e no tratamento das 
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doenças que demandam transplante de órgãos e que colocam os menos privilegiados em 

situações de desvantagem. Assim, por exemplo, ações de prevenção/promoção podem 

diminuir a incidência de hipertensão arterial e diabetes mellitus, ou suas complicações. 
36

 A 

prevenção da doença renal é reconhecida como uma das abordagens mais custo-efetivas para 

a saúde da população, embora não elimine toda a necessidade transplante de rim
44

.  

Além disso, são apontadas também desigualdades na qualidade de outros serviços públicos 

prestados relevantes para o transplante, como as ações de baixa e média complexidade. 

Assim, produz-se um contexto de ineficiência em que a parcela mais pobre da população sofre 

restrição de acesso a serviços oportunos e resolutivos para prevenir e reduzir a incidência de 

doenças que demandam a realização de transplantes. Além das ações de prevenção e 

promoção da saúde, é preciso assegurar o provimento de oportunidades justas para garantir 

que os exames laboratoriais de habilitação para o transplante estejam acessíveis a todos os 

candidatos à inscrição e manutenção na fila de transplante em tempo oportuno. Essa lógica, 

implicaria uma distribuição geográfica dos centros e centrais de transplante, além de 

estratégias de distribuição de órgãos para suprir carências de grupos populacionais com 

dificuldades de acesso por seus locais de residência. Enfim a remoção de barreiras que 

limitem o desenvolvimento do potencial de saúde dos indivíduos
36,44

.  

Como consequência das disparidades nos vários níveis de atenção ao portador de doença 

renal, os diferentes grupos sociais são colocados na lista de espera em vários estágios da sua 

doença e com várias probabilidades de sucesso.
49

 Dessa forma, pacientes com inadequado 

acesso aos serviços tendem a se inscrever na fila mais tardiamente e com um quadro clínico 

menos satisfatório para um transplante de sucesso, sendo inclusive preteridos se o sistema 

utiliza critérios de resultados. Em suma, aprofunda- se a desigualdade entre aqueles que se 

beneficiam e os que não se beneficiam dos frutos do progresso médico, tornando o acesso às 

tecnologias médicas, cada vez mais, um privilégio daqueles que, já possuidores de outros 

privilégios, como o econômico, que podem pagar pelos serviços, inclusive serviços da rede 

privada, como a realização de exames pré-transplantes com maior agilidade
36

.  

A existência de critérios formais aparentemente justos, mas não acompanhados da garantia de 

acesso a exames laboratoriais para todos pode conformar num sistema não equitativo. O 

mesmo pode se dizer de um sistema que não promova a distribuição de órgãos considerando 

as desigualdades regionais de acesso
9, 44,50

. 
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 O transplante renal, dada sua concentração de oferta, altos custos envolvidos, alta densidade 

tecnológica necessária, escassez de profissionais especializados, requer a atenção dos três 

níveis de governo para que a promoção da equidade seja garantida.  

Esse estudo utilizou dados administrativos de anos anteriores (2000 a 2003), mudanças podem 

ter ocorrido neste tempo. Os sistemas de dados administrativos, cujo propósito é o 

faturamento e não a pesquisa, os quais originaram a Base Nacional em TRS, podem ter 

informações incompletas, inconsistentes e inexistentes.
22,23

 Tais características limitam a 

possibilidade de realizar maiores inferências. Há ausência de dados econômicos e sociais 

(raça, educação e renda) e clínicos (comorbidades), fundamentais para avaliar a eqüidade no 

acesso ao transplante. Devido a alta morbidade e mortalidade da DRCT,  não se pode garantir 

que todos os pacientes com a doença no país e que necessitem de transplantes estejam 

representados na população deste estudo, na medida em que os dados são originários de 

procedimentos para pessoas que conseguiram acesso à alta complexidade do SUS. 

Espera-se contribuir com informações para formulação de ações que garantam a já prevista 

equidade no acesso ao transplante de rim, evitando que outras condições, que não as 

necessidades de saúde, gerem disparidades nas oportunidades desse tratamento esperado por 

milhares de brasileiros. É importante enfatizar que além das iniciativas do SNT, Associação 

Brasileira de Transplantes de órgãos e outras instituições incentivando a doação de órgão, 

devem ser traçadas estratégias de prevenção de condições geradoras da necessidade de 

transplante e de distribuição mais equitativa de órgãos, considerando as dimensões 

continentais do país. Além disso, é necessário e urgente o acompanhamento, não somente dos 

receptores, mas inclusive dos doadores para oportunizar iniciativas de prevenção, controle e 

tratamento de pacientes com DRCT no país.
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Determinantes Individuais do Acesso à Lista de Espera ao Transplante Renal em Belo 

Horizonte/MG, 2006-2010 

 

Resumo em português 

O objetivo desse estudo foi analisar os fatores individuais associados ao acesso à lista de 

espera por transplante renal em Belo Horizonte/MG. Realizou-se um estudo caso-controle 

aninhado a uma coorte de pacientes maiores de 18 anos, que iniciaram diálises entre jan./2006 

a jan./2008 em clínicas que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Belo 

Horizonte/MG e acompanhados até jan./2010. 116 pacientes inscritos na lista de transplante 

(casos) foram emparelhados por idade e tempo de acompanhamento a 116 controles da 

mesma população, porém não incluídos na fila de espera. As covariáveis estudadas foram: 

sociodemográficas e econômicas (sexo, idade, cor da pele, estado civil, escolaridade, renda 

pessoal, religião/culto); clínicas (tempo de doença, tempo de tratamento, consulta 

nefrologista, comorbidades, internação, cobertura plano de saúde, conhecimentos sobre a 

DRC e o transplante, processo de inscrição na lista única de transplante e fatores relacionados 

a essa inscrição ou não inscrição).  Por meio de modelo de regressão logística condicional 

verificou-se que os fatores associados a inclusão na lista de espera ao transplante de rim 

foram: não ter diabetes, ter recebido orientações sobre dieta e pertencer às classes econômica 

A, B e C. Há iniquidades relacionadas ao status econômico no acesso a lista de espera por 

transplante de rim em Belo Horizonte, principalmente relacionadas ao acesso a serviços de 

média complexidade para o portador de doença renal.  

 

Palavras-chaves: Transplante de Rim ; Desigualdades em Saúde; Acesso aos Serviços de  

Saúde; Insuficiência Renal Crônica, Listas de Espera  

 

Abstract 

The aim of this study was to analyze the individual factors associated with access to the 

waiting list for kidney transplantation in Belo Horizonte / MG. We conducted a case-control 

study nested in a cohort of patients older than 18 years, who started dialysis between 

jan./2006 jan./2008 the clinics of the National Health System (SUS) in Belo Horizonte / MG 

and followed until jan./2010. 116 patients enrolled on the transplant list (cases) were matched 

by age and length of follow-up to 116 controls from the same population, but not included on 

the waiting list. The covariates were studied: social and economic (gender, age, skin color, 

marital status, education, personal income, religion / cult), clinical (disease duration, 

treatment time, consulting nephrologist, comorbidities, hospitalization coverage plan health, 

knowledge about CKD and transplant process for the listing and only transplant factors 

related to such registration or non-inclusion). By means of conditional logistic regression 

model found that the factors associated with inclusion on the waiting list of kidney 

transplantation were: not having diabetes, having received information about diet and belong 

to economic classes A, B and C. There are inequities related to economic status on access to 

the waiting list for kidney transplantation in Belo Horizonte, mainly related to access to 

services of average complexity for the patient with kidney disease. 

 

 

Keywords: Kidney Transplantation; Inequalities in Health, Access to Health Services, 

Chronic Renal Failure, Waiting Lists 
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Introdução 

O transplante renal é o tratamento de escolha para pacientes com doença renal crônica 

terminal (DRCT) aptos a realizá-lo oferecendo melhor sobrevida, qualidade de vida e sendo 

mais custo-efetivo do que as diálises (hemodiálise e diálise peritoneal) 
1, 2, 3

. No entanto, a 

escassez de doadores de órgãos significa que apenas uma pequena fração dos pacientes 

recebem transplantes, o que pode gerar iniquidades.  

Para avaliar se o paciente é apto para a realização do transplante renal é necessária uma 

avaliação individualizada de seus riscos e benefícios. O processo de transplante envolve uma 

série de etapas relacionadas desde a avaliação médica, o interesse do paciente em fazer o 

transplante, inscrição e movimentação na lista de espera e a realização do procedimento 

cirúrgico
4
. 

Para inscrição na lista de espera, são definidos critérios que incluem avaliações médica, 

cirúrgica e psicossocial do paciente, com a realização de exames e tipagem sanguínea e a 

verificação dos Antígenos Leucocitários Humanos (HLA). O protocolo dos exames a serem 

realizados foi definido pelo Ministério da saúde pelas Portarias nº 2.041 e 3.193/GM  em 

2008
 5,6

. 

Idealmente, a inclusão na lista de espera deve ser baseada exclusivamente em características 

clínicas , referendados pelas  orientações médicas, baseadas em diretrizes clínicas 

padronizadas. No entanto, estudos  no tema mostram que pacientes afro-descendentes, idosos, 

mulheres, obesos, com presença da comorbidades foram menos propensos a serem incluídos 

em lista de espera em alguns países. Cuidados primários em saúde, encaminhamento tardio ao 

nefrologista, bem como práticas e características dos centros de diálise, também, têm sido 

associados ao acesso a  listas de espera por transplante de rim 
4,8,9,10

.  

Além destas características demográficas e clínicas, observa-se que determinantes sociais 

como renda, escolaridade, ocupação, cobertura de plano privado de saúde, nível de pobreza da 

vizinhança tem influenciado o acesso à lista de transplante e, consequentemente, ao 

transplante.  O acesso tardio a lista de espera pode gerar o acesso reduzido ao transplante de 

rim, uma vez que o maior tempo de espera em diálise tem sido associado ao aumento no risco 

para a mortalidade pré e pós-transplante
12

, além de uma maior carga de comorbidades nesses 

pacientes dificultando a realização do transplante
8
. 
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A saúde, a doença e a morte apresentam uma dimensão individual e coletiva e têm relação 

com fatores socioeconômicos, culturais, ambientais e subjetivos. Além disso, indivíduos e 

grupos populacionais estão desigualmente submetidos a fatores protetores e de risco, gerando 

iniqüidades na saúde da população
13

. Os principais determinantes das iniqüidades em saúde 

estão relacionados às formas como se organiza a vida social, sendo que as condições 

econômicas e sociais exercem um efeito importante sobre a saúde e a doença. Os 

determinantes sociais de saúde são as condições sociais em que as pessoas vivem, englobando 

características específicas do contexto social e as maneiras pela quais as condições sociais 

influenciam a saúde. Os dois principais grupos de determinantes sociais são os estruturais 

(renda, educação, gênero, etnicidade e sexualidade, etc.) e intermediários (condições de vida, 

de trabalho, sistema de saúde, etc.) 
14

.  

O acesso desigual aos cuidados de saúde necessários, baseado em circunstâncias econômicas 

é um problema crucial na área de transplante de órgãos. As desigualdades estruturais 

fundamentais nos quais o transplante de órgãos ocorre não são imparciais, mas apresentam 

barreiras reais para acesso com base na condição socioeconômica dos candidatos ao 

transplante de órgãos em potencial. Sob os sistemas atuais, os atos da pobreza modulam 

negativamente  a indicação, de fato, para o transplante de órgãos
15

. 

 A Política Nacional Brasileira de Atenção ao Portador de Doença Renal (Portaria nº 1168 de 

15/07/2004)
16

 garante a integralidade do cuidado ao portador de DRCT, através da articulação 

dos vários níveis de atenção, desde o diagnóstico precoce da DRC, realização de exames na 

média complexidade e preve a equidade na realização do transplante renal.  

Entretanto, apesar do aumento da demanda, com o crescimento expressivo das listas de 

espera, o acesso ao transplante renal é ainda  desigual entre regiões do país, principalmente 

para a população de baixa renda, que não possui plano privado de saúde e que reside distante 

dos Centros Transplantadores ou não tem recursos para custear seu deslocamento
17

 .  

Portanto, ao se falar em acesso ao transplante renal, é necessário analisar desde o acesso a 

lista de espera até a realização do próprio transplante. Entender esses fatores é um ponto 

chave para alcançar os melhores resultados na saúde do portador de DRCT. A importância 

social e econômica dos transplantes, bem como a ausência de estudos nacionais que analisem 

os determinantes sociais (individuais e contextuais) geradores de iniquidades no acesso ao 

tranplante de rim, usando principalmente dados primários de acompanhamento de pacientes 
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com DRCT, torna necessária a investigação  no acesso e resultados do transplante renal no 

Brasil.  

Portanto, um estudo de base populacional foi realizado para descrever os fatores associados à 

inscrição na lista de espera e à realização do transplante renal (doador vivo e cadáver), em 

Belo Horizonte/Minas Gerais, para os pacientes que iniciaram diálises, entre 2006 e 2008, e 

acompanhados prospectivamente até 01/01/2010. 

Métodos 

Desenho 

O estudo foi do tipo caso-controle aninhado a um estudo longitudinal, de 3,5 anos de 

acompanhamento, com um componente não concorrente (jan./2006 a jan.2008) e um período 

concorrente (jan./2008 a jan/2010), realizado em Belo Horizonte/MG.  

População: 

Foram incluídos todos os pacientes maiores de 18 anos, que iniciaram diálises entre jan./2006 

a jan./2008 em serviços de diálise que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Belo 

Horizonte/MG, com no mínimo três meses de tratamento, sem histórico de realização de 

transplante renal anterior ao estudo e que concordaram em participar da pesquisa assinando o 

termo de consentimento livre e esclarecido.  

A coleta de dados foi realizada em duas fases: Fase 1,  de janeiro a abril de 2008 e a Fase 2, 

de janeiro a abril de 2010, na qual verificou-se o desfecho dos pacientes participantes da 1ª 

Fase na data de término do estudo (1º/01/2010) por meio de consulta aos prontuários e/ou 

arquivos das Unidades de Diálise ou Centros Transplantadores. 

Foram abordados todos os pacientes durante o procedimento de hemodiálise nas 12 clínicas 

existentes em Belo Horizonte para definição da população participante do estudo na 1ª Fase. 

A abordagem dos pacientes em diálise peritoneal ocorreu no momento de consulta de 

acompanhamento. O mesmo procedimento foi adotado para a abordagem dos pacientes 

incluídos no estudo, mas que foram transplantados antes do início da Fase 1 (jan./2008).   

Todos os pacientes, em hemodiálise, diálise peritoneal e transplante responderam, no 

momento da abordagem, um questionário para averiguar sua elegibilidade para o estudo (ter 
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iniciado diálise depois de 2006, em unidade de diálise de Belo Horizonte e não ter realizado 

transplante antes de 2006).  

Não foram elegíveis para o estudo pacientes que não tinham condições de responder ao 

questionário (dificuldade de compreensão das questões, deficiência visual ou auditiva), que 

recusaram responder a triagem dos critérios de inclusão, pacientes ausentes após três 

tentativas de abordagem, pacientes internados ou que receberam alta da diálise (considerados 

como com insuficiência renal aguda), que foram transferidos para acompanhamento da DRCT 

em outra cidade ou sem identificação do local de transferência. 

Para o estudo caso-controle aninhado, casos consistiam de pacientes que iniciaram tratamento 

entre 2006 a 2008 em unidades de diálise de Belo Horizonte/MG e que foram inscritos na lista 

de espera por transplante de rim até 1º /01/2012. Controles eram pacientes que iniciaram 

tratamento entre 2006 a 2008 nas unidades de diálise de Belo Horizonte/MG e que não foram 

inscritos na lista de espera por transplante de rim até 1º/01/2012.  Para controlar fatores de 

confusão conhecidos de acesso ao transplante renal, casos e controles foram emparelhados por 

idade e tempo de acompanhamento. Usando o número de meses do início da diálise até a 

inscrição na lista de espera para o transplante e idade do paciente ao iniciar a diálise, 

identificou-se  116 inscritos (casos) com correspondentes 116 controles que compartilharam 

idade  (≤ 55 anos e   > 55 anos) e tempo de acompanhamento (< 27 meses e   ≥ 27 meses) e 

que  não tinham sido incluídos na lista.  

Fontes de dados primários  

Foram coletados dados sócio-demográficos, econômicos e clínicos, de gastos e de qualidade 

de vida retrospectivamente aos 2 anos de tratamento em TRS anteriores a 2008 no baseline 

(1ª. Fase) assim como na 2ª Fase,  para o seguimento prospectivo de 1,5 anos. Na 2ª fase, 

verificou-se, também, o desfecho dos pacientes participantes da 1ª Fase em 01/01/2010 nas 

Unidades de Diálise pela consulta à lista de espera da Central Estadual de Transplantes de 

MG objetivando confirmar a inscrição do paciente e realização do transplante. 

Casos, portanto, foram definidos para os pacientes da coorte identificados no baseline que se 

encontravam inscritos  na lista de espera para transplante renal. Controles foram os 

contrapartes que não se encontravam na lista de espera. As covariáveis estudadas foram: 

sociodemográficas e econômicas (sexo, idade, cor da pele, estado civil, escolaridade, renda 
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pessoal, religião/culto); clínicas (tempo de doença, tempo de tratamento, consulta 

nefrologista, comorbidades, internação, cobertura plano de saúde, conhecimentos sobre a 

DRC e o transplante, processo de inscrição na lista única de transplante e fatores relacionados 

a essa inscrição ou não inscrição).   

Análise de dados 

As análises descritivas foram realizadas por meio de análise de proporções, medidas de 

tendência central. Para realizar o pareamento foi utilizado escore de propensão  (Propensity 

Score Matching-PSM)
18 

, o qual consiste em um modelo logístico tendo a indicadora de 

inscritos como resposta e as variáveis idade e tempo desde o início da diálise até a inscrição 

na lista como covariáveis.  

Buscaram-se associações entre as covariáveis e a inscrição na lista de espera, por meio do 

cálculo da razão de Odds (OR) e seu respectivo intervalo de confiança (95%). A seguir, 

realizou-se a análise multivariada , ajustando-se um modelo por meio de regressão logística 

condicional. Foram incluídas as variáveis que se mostraram associadas com o desfecho, com 

um valor de p de até 0,20, conforme a análise univariada. 

As análises estatísticas foram realizadas através do software livre R 2.15.0. Foi utilizado o 

Pacote Nonrandom para o cálculos dos esores de propensão e Pacote Epi para ajustar o 

modelo de regressão logística condicional. 

Os aspectos éticos e a confidencialidade do estudo estão resguardados. Este projeto já foi 

discutido com a Comissão de Nefrologia da Coordenação e Regulação da Alta Complexidade 

da SMS de Belo Horizonte e teve aprovação do Comitê de Ética da UFMG (Parecer n. º ETIC 

492/06). 
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Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Descrição da população do estudo 

 

Características dos participantes do baseline e seguimento 

Foram abordados 2.339 pacientes em TRS nas clínicas de diálise e Centros Transplantadores 

de Belo Horizonte para verificar a elegibilidade destes para o estudo (Figura 1). Desses 

pacientes, 1.649 não foram elegíveis. Dos 778 pacientes elegíveis, 74 (9,5%) se recusaram 

participar do estudo e 713 foram incluídos para acompanhamento. 

Em relação ao desfecho clínico dos 713 pacientes acompanhados no estudo de coorte, 

observou-se que 70,1 % permaneceram em HD e 4,5% em DP; 15,3% foram a óbitos; 7,7 % 

foram submetidos ao  transplante renal; 1,1% recuperaram a função renal e 1,3 foram 

perdidos no acompanhamento.  

Em relação ao perfil sociodemográfico dos pacientes que iniciaram diálise em Belo 

Horizonte, entre 2006 e 2008, observou-se que a maioria deles (57,1%) era do sexo 

masculino; com idade média de 54 anos; 68% da cor não branca, 57,8% casados; 37,2% com 

o primário como nível de escolaridade; com renda média familiar de R$ 1,971, 90; 67,4% 

católicos; 45,7% pertencentes a classe econômica C; 61,5% não possuíam plano de saúde e 87 

% deles não trabalhavam. 

2399 pacientes 

abordados 

1649 pacientes não 

elegíveis 

778 

Entrevistados 

713 incluídos no Estudo 

Longitudinal 

74 Recusas 
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Em relação à doença renal, 27,5% dos pacientes relataram ter algum familiar com DRC, 41,4 

% deles ficou sabendo que tinham DRC há menos de 1 ano e 70% ficou sabendo que tinham 

DRCT em um serviço de urgência ou hospitalar. Este fato pode ser confirmado pelo fato de 

que 72,8% iniciaram tratamento com catéter.  

Entretanto, ao serem questionados sobre consultas anteriores, 81,2% afirmaram que já haviam 

consultado alguma vez com nefrologista antes do início da diálise e 44% disseram que 

consultaram com nefrologista há mais de 12 meses. Para 77% do pacientes, o SUS era 

responsável pelo pagamento do tratamento dialítico. 

Em relação às condições clínicas dos pacientes, 41, 4% já tinham sido internados desde o 

início da diálise, 53,8% afirmaram seguir a orientações alimentares de profissionais de saúde, 

Em consultas anteriores ao início da diálise, 81,9% relataram ter recebido informações sobre 

dieta, 88,5% sobre uso de medicamentos e 62,7% sobre atividades físicas. Em relação às 

comorbidades, 21% foram avaliados como suspeitos de desnutrição ou desnutridos; 35% 

afirmaram ter diabetes, 80% hipertensão arterial e 17% depressão. 

Em relação às perguntas referentes ao transplante renal, 65,7% disseram que desejavam 

receber um transplante de rim. Para aqueles que não desejam ou estavam indecisos, a 

justificativa em 22,5% dos casos foi idade. Do pacientes entrevistados, 63,8% afirmaram que 

tinham algum familiar disposto a doar um rim. Em relação aos exames para a avaliação das 

condições para realizar o transplante, 62% afirmaram não ter realizado os exames e 13,8 

afirmaram ter encontrado dificuldade para realizá-los e o principal motivo foi a demora para 

marcar consulta e/ou exames (23,3%). 40% disseram que o médico indicou a realização do 

transplante.  A média do Componente Mental Resumido (CMR) SF36 foi de 49,2 e a do 

Componente Físico Resumido (CFR) foi  de 41,5.  

Em relação à inscrição na lista única de espera, 262 (36,7%) foram inscritos e, ao final do 

estudo, 60% continuavam ativos na lista de espera, 21% foram transplantados e 8% 

removidos por questões clínicas ou administrativas. Dos 21% dos pacientes transplantados, 

71,2% dos procedimentos foram realizados por meio de doação intervivos, sendo que o 

principal doador foi parentesco de 2° grau (irmão/irmã). 
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Características dos casos e controles 

Comparando-se inscritos (casos) e naõ inscritos na lista de transplante (não casos)  (Tabela 1 e 

2), observou-se que a inscrição na lista de espera foi associada a ter mais de 08 anos de 

escolaridade; pertencer às classes econômicas A, B e C; não ser viúvo; ter consultado com 

nefrologista há mais de 12 meses; ter iniciado diálise com fístula arteriovenosa; ter recebido 

recomendações médicas para dieta e atividade física, ter conseguido realizar os exames para 

inscrição na fila de espera, ter a indicação médica para realização da cirurgia e não ter 

diabetes. 
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Tabela 1- Características sociodemográficas dos casos e controles, Belo Horizonte, 2006-

2010. 

Variáveis 

Inscritos 

(n=116) 

Não inscritos 

(n=116) 

RO  

Não ajustado 

(IC 95%) 

N % N %   

Sexo       

Masculino 60 51,7 60 51,7 1,00 (0,48; 2,10) 

Feminino 56 48,3 415 48,3   

       

Idade (faixa etária)     
  

<=55 72 62,1 82 70,7 0,17 (0,037; 0,745) 

>55 44 37,9 34 29,3   

       

Unidade de Dialise       

Santa Casa 24 20,7 27 23,3 -  

Instituto de Terapia Renal 16 13,8 27 23,3 0,78 (0,34; 1,81) 

Clinenge 13 11,2 8 6,9 1,65 (0,57; 4,78) 

Instituto Mineiro de Nefrologia 11 9,5 9 7,8 2,11 (0,61; 7,30) 

Hospital Felício Rocho 13 11,2 5 4,3 3,36 (0,93; 12,13) 

Hospital da Baleia 12 10,3 5 4,3 5,14 (0,92; 28,71) 

Hospital São Jose 9 7,8 8 6,9 1,35; (0,45; 4,05) 

Outros 18 15,5 27 23,3 0,92 (0,40; 2,12) 

 

 

      
Modalidade inicial       

HD 108 93,1 114 98,3 0,25 (0,05; 1,18) 

DP 8 6,9 2 1,7 -  

       

Cor       

Branca 47 40,5 39 33,9 1,32 (0,79: 2,22) 

Não branca 69 59,5 76 66,1 -  

       

Estado Civil       

Casado 68 58,6 65 56,0 5,58 (1,64; 19,05)* 

Solteiro /Separado/Divorciado 44 37,9 32 27,6 8,56 (2,26; 32,37)* 

Viúvo 4 3,4 19 16,4 -  

       

       

Escolaridade       

≤ 8 anos 3 2,6 12 10,3 -  

> 8 anos  38 32,8 54 46,6 4,09 (2,12; 7,91)* 

       

Plano Privado de Saúde        

Sim 46 39,7 40 34,5 1,30 (0,73; 2,33) 

Não 70 60,3 76 65,5 -  

       

Ocupação       

Sim 16 13,8 19 16,4 0,79 (0,36; 1,73) 

Não 96 82,8 83 71,6 -  

       

Classe Econômica       

A e B 37 32,2 28 25,9 2,50 (1,04; 5,97)* 

C 59 51,3 45 41,7 2,64 (1,25; 5,56)* 

D e E 19 16,5 35 32,4 -  

       

Religião       

Católica 72 62,1 65 56,0 1,52 (0,80; 2,92) 

Evangélica 28 24,1 36 31,0 0,84 (0,23; 3,10) 

Espírita 4 3,4 6 5,2 -  

Outras 12 10,3 9 7,8 1,69 (0,62; 4,60) 

       

*RO (IC 95%) = razão de “odds” e intervalo de confiança de 95% 
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Tabela 2- Características clínicas dos casos e controles, Belo Horizonte, 2006-2010. 

 

Variáveis 

Inscritos 

(n=116) 

Não inscritos 

(n=116) 

RO  

Não ajustado 

(IC 95%) 

N % N %   

Histórico de DRCT na família       

Sim 37 32,2 34 29,8 -  

Não 78 67,8 80 70,2 0,93 (0,55; 1,57) 

       
Local que ficou sabendo que precisava 

fazer diálise 
    

  

Atenção primaria/centro especialidades 52 44,8 40 34,5 1,65 (0,95; 2,88) 

Urgência/Hospital 60 51,7 74 63,8 -  

       

Consulta ao nefrologista antes de fazer 

diálise 
    

  

Sim 95 83,3 89 78,8 1,25 (0,65; 2,41) 

Não 19 16,7 24 21,2 -  

       

Tempo da consulta com nefrologista antes 

do inicio da dialise 
    

  

<3 meses 18 22,2 20 31,2 -  

4 a 12 meses 24 29,6 24 37,5 2,28 (0,58; 8,83) 

>12 meses 39 48,1 20 31,2 7,97 (1,51; 41,99)* 

 

 

      
Procedimento que começou HD       

Fístula/Prótese c/antecedência 36 32,4 23 20,2 1,93 (1,04; 3,61)* 

Catéter 75 67,6 91 79,8 -  

       

       

Pagamento da diálise       

SUS 87 76,3 87 77,0 0,95 (0,52; 1,76) 

Convênio/Particular 27 23,7 26 23,0 -  

       

Internação (últimos 12 meses)       

Sim 40 34,5 48 41,7 -  

Não 76 65,5 67 58,3 1,36 (0,81; 2,28) 

       

Orientações alimentares       

Sim 55 50,5 42 40,4 0,71 (0,42; 1,19) 

Não 54 49,5 62 59,6 -  

       

Recomendações médicas para dieta       

Sim 85 90,4 70 74,5 3,40 (1,25; 9,22)* 

Não 9 9,6 24 25,5 -  

       

Recomendações médicas para 

medicamentos 
    

  

Sim 84 89,4 82 86,3 -  

Não 10 10,6 13 13,7 1,14 (0,41; 3,15) 

       

Recomendações médicas para atividade 

física 
    

  

Sim 67 71,3 47 49,5 2,55 (1,27; 5,11)* 

Não 27 28,7 48 50,5 -  

 

 
    

  

Encaminhamento para nefrologista antes 

da diálise 
    

  

Sim 75 80,6 69 77,5 1,50 (1,67; 3,34)* 

Não 18 19,4 20 22,5 -  

       

       

Alguém da família disposto a doação do 

rim 
    

  

Sim 72 67,3 59 59,6 1,35 (0,72; 2,53) 

Não 35 32,7 40 40,4 -  
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Continuação Tabela 2 
 

 

    

  

Realizou exames para inscrição na lista       

Sim 71 63,4 21 20,6 5,20 (2,64; 10,23)* 

Não 41 36,6 81 79,4 -  

       

Indicação médica para transplante       

Sim (talvez inverter aqui o grupo de risco) 79 71,2 29 26,4   

Não 32 28,8 81 73,6 7,57 (3,44; 16,65)* 

     -  

Diabetes       

Sim 25 21,7 50 43,1 -  

Não 90 78,3 66 56,9 2,32 (1,35; 3,97)* 

       

       

Hipertensão 105 91,3 102 87,9 -  

Sim 10 8,7 14 12,1 0,79 (0,36; 0,73) 

Não       

       

       

No modelo logístico condicional final (Tabela 3),  pacientes  inscritos na lista de espera 

apresentaram maior chance de não serem diabéticos, de pertencerem as classes econômicas A, 

B e C e terem recebido orientações para a realização de atividades físicas.  

 

 

Tabela 3- Modelo Logístico Condicional – Inscritos e Não inscritos, Belo Horizonte, 2006-

2010 

 
Variáveis OR Ajustado  Intervalo de confiança 95% 

RC 

   

Diabetes   

   Não 3,664 (1,584; 8,848) 

   Sim - - 

  

Classe Econômica   

   A ou B 2,538 (0,732; 8,797) 

   C 2,948 (1,075; 8,079) 

   D ou E - - 

   

Atividades físicas   

   Não - - 

   Sim 3,743 (1,584; 8,848) 

   

   

P-valor teste da razão de 

verossimilhanças 

0,000  

   

 

A presença de colinearidade entre as variáveis independentes candidatas ao modelo 

multivariado foi exaustivamente investigada através de análises bivariadas (Tabela 4). 

Observou-se alta associação  das variáveis: 1.  “Realizou exames para inscrição na lista” e 

“Classe Econômica”, com maior percentual de realização dos exames nas classes econômicas 
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A e B; 2.  “Realizou exames para inscrição na lista” e “Plano Privado de Saúde” também 

com  maior percentual para os pacientes com plano privado de saúde (50%) e que 

conseguiram fazer os exames e maior percentual daqueles que não fizeram os exames e não 

possuíam plano de saúde (72,1%).  

Fazendo-se o Coeficiente Kappa para verificar a concordância entre estas duas últimas 

variáveis, observou um valor de 0,45 (0,316; 0,580), ou seja,  uma concordância moderada. 

Porém, ao se  fazer as combinações das variáveis “Indicação médica para transplante” e 

“Inscrição na lista de espera”, verificou-se maior percentual de pacientes que realizaram os 

exames, receberam indicação médica e foram inscritos. Em relação à classe econômica, 

observou-se maior percentual de pacientes das classes econômicas A e B que, apesar do relato 

de não indicação médica (41%), foram inscritos; em contrapartida maior percentual de 

pacientes das classes D e E que se encontravam na categoria não indicados, e  não inscritos 

(37%) e 12% foram indicados e não foram inscritos. 

Ao se analisar a escolaridade, maior percentual de pacientes com mais de 8 anos de estudo 

foram indicados e inscritos (54%) e, em contrapartida, um maior percentual de pacientes com 

menos de 8 não indicados e não inscritos (80%). 

Portanto, no modelo multivariado, optou-se por não incluir a variável “Indicação médica 

para transplante”, considerada variável do protocolo de recomendação, assim como 

escolaridade, marcada pelo proxy classe econômica.  

 

Tabela 4-  Distribuição percentual das variáveis “Indicação Médica” e “Inscrição na lista de 

espera”, segundo “Realização de exames pré-transplantes”, “Classe Econômica” e 

“Escolaridade”  Belo Horizonte, 2006-2010 
 

Variáveis Não indicado e não 

inscrito 

Não indicado e 

inscrito 

Indicado e não 

inscrito 

Indicado e 

inscrito 

P  valor 

      

Realizou exames     0,000 

   Não 65 (90%) 18 (56%) 14 (52%) 20 (27%)  

   Sim 7 (10%) 14 (44%) 13 (48%) 55 (73%)  

      

Classe 

Econômica 

    0,000 

   A ou B 17 (23%) 13 (41%) 10 (37%) 22 (28%)  

   C 30 (40%) 15 (47%) 13 (48%) 43 (55%)  

   D ou E 28 (37%) 4 (12%) 4 (15%) 13 (17%)  

      

Escolaridade     0,000 

   ≤8 anos 65 (80%) 17 (53%) 21 (72%) 36 (46%)  

   >8 anos 16 (20%) 15 (47%) 8 (28%) 43 (54%)  
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Discussão 

Alguns resultados neste estudo merecem destaque em relação à inscrição na lista de espera. 

Dos 36,7% dos pacientes acompanhados nos 4 anos de estudo inscritos na lista de espera de 

transplantes, observa-se, quando comparado com seus contrapartes uma iniquidade em 

direção a determinantes que vão além do protocolo clínico: tiveram mais chance de serem 

inscritos aqueles não portadores de diabetes, de melhor status econômico e com 

recomendações médicas sugestivas de maior cuidado. 

 Pacientes com diabetes tiveram menos acesso à lista de espera para o transplante. O diabetes 

é considerado forte limitador ao transplante, devido a comorbidades adicionais e mais graves, 

limitando sua sobrevida e, provavelmente, o acesso ao transplante renal
8,21

.  

Umas das estratégias mais custo-efetiva para enfrentar a doença renal consiste em atuar tanto 

na prevenção da doença como na promoção da saúde, tentando evitar que as pessoas venham 

a precisar de um transplante. Dessa forma, ações de prevenção/promoção podem diminuir a 

incidência de hipertensão arterial e diabetes mellitus, ou suas complicações, reduzindo a 

necessidade de transplante de rins, considerando-se que elas são as principais causas de 

falência renal
22 

. 

O fato de o paciente ter recebido recomendações médicas para a realização de atividade física 

foi um fator associado ao acesso à lista de espera para transplante de rim. A atividade física é 

importante tanto para a prevenção da doença renal, como para a manutenção de boas 

condições clínicas dos pacientes. Vários estudos demonstram que a atividade física regular é 

um importante aliado no combate a doenças cardiovasculares e na diminuição dos níveis de 

pressão arterial e dos fatores de risco que potencializam essa patologia. Zanchetti et al. (1996) 

23
 mostraram que o incremento do exercício físico moderado pode diminuir a pressão arterial, 

reduzir o excesso de peso corporal e corrigir distúrbios metabólicos como a resistência à 

insulina. Para o paciente que já se encontra em diálise, a atividade física melhora o perfil 

lipídico, o hematrócito e a pressão arterial, além de aumentar-lhe a auto-estima, o que pode, 

consequentemente, oferecer-lhe melhores condições clínicas para sua elegibilidade à 

realização do transplante
24

 . 

Em relação a determinantes sociais, que é o objeto central deste estudo, foi observado que há 

uma associação da classe social com o acesso à inclusão na fila de espera para transplante. 
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Estudos de vários países demonstram que além de fatores demográficos e clinicos, há 

disparidades no acesso a lista de espera para transplante relacionadas a fatores 

socioeconômicos, como estatus social, renda, raça, escolaridade, pobreza da vizinhança 
4,8,9,11

. 

Apesar do uso de diretrizes clínicas para avaliar as condições do paciente para ser inscrito em 

lista de transplante, estudos mostram que práticas clínicas e do centro transplantador podem 

variar na interpretação dos protocolos clínicos. Essas diferenças entre centros que podem 

influenciar a probabilidade do paciente ser registrado na fila de espera por transplante
25

.  

Uma das consequências da não inscrição ou demora para inscrição na fila de espera é o maior 

tempo em diálise, que  é reconhecidamente com um importante fator prognóstico de sobrevida 

pré e pós-transplante, além da deteriorção das condições clínicas 
26

 . O tempo dispendido para 

o registro do paciente na lista de espera pode ser resultado da efetividade ou não dos serviços 

de saúde no diagnóstico da doença renal em fase terminal e  a inclusão do paciente na lista de 

transplante. Além disso, o tempo gasto  na lista nacional de espera é um importante fator, uma 

vez que  os órgãos são alocados localmente a candidatos priorizados com base em algoritmos 

em um sistema de pontos baseados no grau de similaridade do HLA, idade do receptor, grau 

de sensibilização (PRA) e tempo na lista de espera. Portanto, os pacientes que são ativados na 

lista em um estágio inicial acumulam mais crédito do que os pacientes listados 

posteriormente
25

 . 

Pacientes  socioeconomicamente desfavorecidos apresentam, de acordo com vários estudos 

mais comorbidades  e menos cuidados médicos
9,27,28

. Nesse  estudo, a  associação da 

indicação médica com a inscrição na lista, a realização dos exames necessários para a 

inscrição e o relato de ter plano privado de saúde apontam para um possível círculo vicioso de 

iniquidades. Um vez que,  pacientes com cobertura de plano privado de saúde potencialmente 

podem ter  acesso mais facilitado a consultas com nefrologistas, à realização da série de 

exames necessários e, consequentemente,  mais rápida inscrição na lista de espera
29

. Esses 

achados tem eco nos  relatos dos pacientes  que  não conseguiram realizar os exames pré-

transplante, alegando que a maior dificuldade foi a demora para marcar consulta e/ou exames 

(73%).  

Os resultados aqui obtidos sugerem que status socioeconômico pode estar influenciando o 

acesso do portador de doença renal crônica aos serviços de saúde de média complexidade. A 

atenção ao portador de DRC na média complexidade compreende os ambulatórios de 
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especialidades, os centros de diabetes e hipertensão e os hospitais, onde serão desenvolvidas 

ações de prevenção, educação, confirmação diagnóstica e estadiamento do grau de disfunção 

renal e terapêutica.  

O acesso aos serviços de média complexidade tem sido apontado, por gestores e 

pesquisadores, como um dos entraves para a efetivação da integralidade do SUS. Santos e 

Gerschman (2004)
30,

 ao analisarem a segmentação da oferta de servicos de saude no Brasil, 

afirmam que “o SUS hoje parece estar caminhando no sentido do ‘plano de cuidados 

básicos’” e abrindo mão da prestação direta de serviços de maior complexidade, que ficariam 

para a iniciativa privada. Outros estudos, com abordagens distintas, contemplaram avaliações 

semelhantes ao considerar que a resolutividade da AB depende, em grande medida, do acesso 

a exames e serviços especializados
31

.  

A Política Nacional de Atenção Integral ao Portador de Doença Renal visa prevenir a doença 

mediante promoção da saúde, diminuição do número de casos e minimização dos agravos da 

hipertensão arterial e do diabetes mellitus, que são patologias prevalentes e determinantes da 

doença renal na população. Assim, ao lado do atendimento de média e alta complexidade do 

paciente que já desenvolveu a doença renal crônica, é necessário o aperfeiçoamento da 

atenção primária, afim de que o surgimento de novos pacientes crônicos possa ser reduzido, 

melhorando a qualidade de vida dos brasileiros e os custos gerais para o sistema de saúde. 

No Brasil, estudo realizado verificou que o status socioeconômico é uma importante fator 

associado a qualidade de vida em pacientes com DRCT , nas dimensões físicas e mentais. Isso 

pode ser causado por inadequado acesso e usos dos serviços de saúde (incluindo cuidados 

preventivos) menos acessibilidade a terapias médicas e psicológicas, baixa adesão e menos 

disponibilidade de suporte social 
32

. 

Ao se falar de equidade ao transplante, é preciso discutir  a necessidade de garantia de acesso 

às acões de promoção da saúde, dos exames diagnósticos e avaliação pré-transplante para 

garantia de a inscrição na lista ocorra em tempo oportuno facilitando ao acesso ao transplante 

renal.  Em geral, a incidência DRCT  tem sido inversamente relacionada com status 

socioeconômico, sendo este um fator de risco para a falência dos rins
33

. O baixo nível 

socioeconômico pode afetar a saúde por meios de vários mecanismos, como inadequado 

acesso aos serviços de saúde e cuidados médicos preventivos como diagnóstico e detecção 

precoce da doença. Estudos mostram que pacientes com plano privado de saúde possuem 
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acesso a cuidados de saúde muito maior do que os não segurados
27

. Portanto, para o 

provimento de oportunidades justas e o suportes à correção de desigualdades desnecessárias 

no caso dos transplantes,  há que se garantir que os exames laboratoriais para habilitação para 

o transplante estejam acessíveis a todos  garantindo a possibilidade dos pacientes a se 

inscrever,  na fila de transplante em tempo oportuno.  

A associação identificada neste estudo entre a indicação médica e inscrição na lista pode 

sinalizar que a inscrição na lista de espera para pacientes em dialize em Belo Horizonte tem 

seguindo diretrizes clínicas padronizadas.  

Destacam-se, entre as limitações deste estudo, o fato de acompanharmos pacientes 

sobreviventes em 1,5 ano em diálise, portanto não acompanhamos os casos mais graves que 

vieram a óbito neste período. Como foi utilizado o número de comorbidades, a gravidade da 

doença poderia ser considerada melhor indicador de susceptibilidade a inscrição na lista para 

o transplante. Ademais, não foi viável controlar a inscrição a lista por fatores individuais 

imunológicos. Vale ressaltar que os dados aqui apresentados representam uma realidade local, 

limitando inferências externas. 

Dentre as vantagens, ressalta-se o delineamento  de um estudo caso-controle aninhado a uma 

coorte,  combinando as vantagens de um coorte e caso-controle. A seleção é a partir do status 

da doença de interesse e ocorre numa coorte bem definida num intervalo de tempo definido 

diminuindo a possibilidade de viés de seleção e viés de informação, em comparação aos 

tradicionais estudos caso-controle. Assim, o OR obtido nesse tipo de estudo pode ser 

considerado uma estimativa não enviesada do risco relativo
34

.   

Futuras análises serão realizadas para investigar a importância dos fatores relacionados à 

inscrição na lista para a  realização do transplante de rim. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A discussão sobre a equidade no acesso ao transplante renal tem se tornado um tema cada vez 

mais presente na literatura internacional. A importância social e econômica dos transplantes 

renais e a complexidade do aparato institucional e tecnológico necessários à sua realização, 

bem como a ausência de estudos que analisem os determinantes sociais, individuais e 

contextuais, geradores de iniquidades no acesso ao tranplante de rim, tornam necessário a 

realização de investigação que possa contribuir para uma melhor compreensão desses 

determinantes no acesso e resultados do transplante de renal no Brasil.  

Este estudo procurou conhecer os determinantes sociais do acesso e dos resultados em saúde 

relacionados ao transplante renal no Brasil, por meio de análise de base de dados secundária e 

da realização de um estudo longitudinal em Belo Horizonte de 2006 a 2010. 

Este estudo utilizou-se de 2 estudos incluídos no Projeto “Avaliação Econômico-

epidemiológica das Modalidades de Terapias Renais Substitutivas no Brasil” procurando 

através de seus resultados analisar as variáveis associadas ao transplante renal no Brasil e em 

Belo Horizonte/MG. 

Ao se analisar dados secundários para todos os pacientes que começaram diálise entre os anos 

de 2000 a 2003, verificou-se iniquidade demográfica e geográfica no acesso ao transplante no 

Brasil, principalmente para mulheres, idosos, diabéticos, residentes no Norte e  Nordeste, 

entretanto isto se diferencia quando se analisa separadamente os dados segundo o tipo de 

doador do rim.  

Estudando transplante renal segundo os tipos de doadores de rim, verificou-se que os 

diferenciais ao acesso ao transplante renal intervivos se associaram principalmente as 

mulheres e o nível de complexidade da unidade de diálise, ou seja à variáveis individuais. A 

iniquidades são mais acentuadas em relação às variáveis de contexto para o transplante por 

doador de cadáver, se ampliando para as pacientes menos graves, em tratamento em unidades 

de grandes centros urbanos (capitais) mas não necessariamente aí residentes. Características 

de melhor posicionamento do IDH sugerem que municípios com melhores condições 

socioeconômicas podem estar facilitando ao acesso ao transplante a estes pacientes.   

Em resultados preliminares do estudo realizado a partir de dados primários em Belo 

Horizonte, quando se compara os 36,7% pacientes inscritos na lista de espera de transplantes 
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durante 4 anos de seguimento, há uma iniquidade em direção a determinantes que vão além 

do protocolo clínico: tiveram mais chance de serem inscritos aqueles não portadores de 

diabetes, de melhor status econômico e com recomendações médicas sugestivas de maior 

cuidado. Os resultados mostram que status socioeconômico pode estar influenciando o acesso 

do portador de doença renal crônica aos serviços de saúde de média complexidade.  

Esse cenário demonstra um circulo vicioso da desigualdade: 

1) O baixo nível socioeconômico pode afetar a saúde por meios de vários mecanismos, 

como inadequado acesso aos serviços de saúde e cuidados médicos preventivos como 

diagnóstico e detecção precoce da doença renal, resultando em inadequado controle da 

hipertensão e diabetes; 

2) É conhecido que a incidência DRCT é inversamente relacionada com status 

socioeconômico, portanto baixa renda é um fator de risco para a falência dos rins;  

3) As falhas no diagnóstico precoce e no tratamento imediato nas fases iniciais da doença 

pode ocasionar um encaminhamento tardio do paciente portador de DRC ao 

nefrologista, o que ocorre já na fase terminal da doença, inviabilizando um tratamento 

conservador que poderia evitar ou retardar a entrada em terapia de substituição renal; 

4)  Grande parte dos pacientes vai chegar às TRS em condições clínicas deterioradas, 

dificultando sua pronta indicação para inclusão na lista de transplante, pois eles 

precisam estar em boas condições clínicas; 

5) Depois do acesso à diálise, o próximo dificultador ao transplante renal seria a 

realização dos exames pré-transplante pelos pacientes na rede pública de saúde, 

devido às dificuldades na marcação de consultas com especialistas, principalmente, 

para a avaliação cardiológica e urológica. 

6) Dificuldade de realização dos exames pré transplante  = maior tempo em diálise  = 

acesso dificultado à lista de espera = acesso dificultado ao tranplante renal. 

 

Estratégias para enfrentar esse círculo vicioso, assegurando a equidade ao transplante, devem 

considerar a garantia do acesso às ações de promoção da saúde, aos exames diagnósticos e 
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avaliação pré-transplante assegurando que a inscrição na lista de espera ocorra em tempo 

oportuno facilitando o acesso ao transplante renal.  

A partir da construção do banco de dados primários do estudo longitudinal de Belo Horizonte, 

pretende-se gerar outros tipos de análises, inclusive investigando o acesso pós inscrição na 

lista ao transplante de rim. Poderão ser estudadas as relação das variáveis explicativas 

individuais (idade, sexo, renda, escolaridade, estado nutricional, suporte social etc.) e de 

contexto (características dos serviços de diálise e centro transplantador, Índice de 

Vulnerabilidade à Saúde-IVS por setor censitário de residência em Belo Horizonte) com os 

eventos (inscrição na lista de espera e realização do transplante renal).  

Como a proposta inicial do projeto era avaliar fatores individuais e contextuais preditores do 

acesso ao transplante renal, a modelagem multinível poderá ser usada para identificar e 

estimar os efeitos conjuntamente de variáveis individuais (nível 1) e variáveis contextuais 

(nível 2) sobre os eventos.  

Finalmente, pode-se afirmar que esse estudo, que procurou conhecer os determinantes sociais 

do acesso ao transplante renal no Brasil, por meio de análise de dados secundários e primários 

e a consecução de um estudo prospectivo em Belo Horizonte contribuiu com informações 

para a tomada de decisão dos gestores do SUS e formulação de uma política que garanta a 

equidade no acesso ao transplante de rim, evitando que outras condições, que não as 

necessidades de saúde, gerem disparidades nas oportunidades desse tratamento esperado por 

milhares de brasileiros. 
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Elaine Leandro Machado 

Plano de Trabalho / Doutorado em Saúde Pública – Concentração em Epidemiologia – 2009 

Determinantes sociais do acesso à lista de espera e ao transplante renal em Belo 

Horizonte/MG, 2006-2009 

Introdução 

O crescimento mundial do número de pacientes com doença renal crônica (DRC) tem 

alcançado proporções epidêmicas nas últimas décadas1. O transplante renal é o tratamento de 

escolha para pacientes com insuficiência renal crônica terminal (IRCT) oferecendo melhor 

sobrevida, qualidade de vida e sendo mais custo-efetivo do que as diálises (hemodiálise e 

diálise peritoneal). 
2, 3, 4

 

A Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal (Portaria nº 1168 de 

15/07/2004) garante a integralidade do cuidado ao portador de IRCT, através da articulação 

dos vários níveis de atenção, prevendo a equidade na realização do transplante renal. 

Entretanto, apesar do aumento da demanda, com o crescimento expressivo das listas de 

espera, o acesso ao transplante renal é bastante desigual entre regiões do país, principalmente 

para a população de baixa renda, que não possui plano privado de saúde e que reside distante 

dos Centros Transplantadores ou não tem recursos para custear seu deslocamento 5,6. Dessa 

forma, o tempo de espera e a carga de comorbidades em pacientes que necessitam de 

transplante têm aumentado, sendo importante assegurar que estes pacientes tenham acesso 

eqüitativo a esse procedimento.
7
 

A saúde, a doença e a morte apresentam uma dimensão individual e coletiva e têm relação 

com fatores socioeconômicos, culturais, ambientais e subjetivos. Além disso, indivíduos e 

grupos populacionais estão desigualmente submetidos a fatores protetores e de risco, gerando 

iniqüidades na saúde da população
8
. Os principais determinantes das iniqüidades em saúde 

estão relacionados às formas como se organiza a vida social, sendo que as condições 

econômicas e sociais exercem um efeito importante sobre a saúde e a doença. Os 

determinantes sociais de saúde são as condições sociais em que as pessoas vivem, englobando 

características específicas do contexto social e as maneiras pela quais as condições sociais 

influenciam a saúde. Os dois principais grupos de determinantes sociais são os estruturais 

(renda, educação, gênero, etnicidade e sexualidade, etc.) e intermediários (condições de vida, de 

trabalho, sistema de saúde, etc.) 
9
.  
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A discussão sobre iniqüidades no acesso ao transplante renal tem se tornado um tema cada 

vez mais presente na literatura internacional. Variáveis individuais como: sexo, raça, 

escolaridade, presença de comorbidades, renda, suporte social e crenças pessoais 
7, 10, 11, 12, 13, 

14, 15
; e de contexto como área geográfica de residência do paciente, características dos 

serviços de diálise e do centro transplantador, e nível de pobreza da vizinhança 
10, 16, 17, 18

 têm 

sido relacionadas à probabilidade de se ter acesso ao transplante. 

A importância social e econômica dos transplantes, bem como a ausência de estudos 

nacionais que analisem os determinantes sociais (individuais e contextuais) geradores de 

iniquidades no acesso ao tranplante de rim, torna necessária a investigação desses 

determinantes no acesso e resultados do transplante renal no Brasil. 

Objetivo Geral 

Descrever e analisar os determinantes sociais (individuais e contextuais) envolvidos no acesso 

à lista de espera e ao transplante renal (doador vivo e cadáver), em Belo Horizonte/Minas 

Gerais, para os pacientes que inciaram diálise, entre 2006 e 2008, e acompanhados 

prospectivamente até 2009. 

Objetivos específicos 

1- Caracterizar o perfil socioeconômico, demográfico e clínico dos pacientes residentes no 

município de Belo Horizonte/MG, que iniciaram diálise entre 1º/01/2006 a 1º/01/2008 

(Artigo 1);  

2- Acompanhar prospectivamente, a partir de 1º/01/2008 à 1º/07/2009, os pacientes que 

iniciaram diálise entre 1º/01/2006 a 1º/01/2008, em Belo Horizonte/MG, para avaliar os 

determinantes do acesso à lista de espera e ao transplante renal; 

3- Descrever as etapas envolvidas no acesso à lista de espera e ao transplante renal em Belo 

Horizonte/MG, desde o diagnóstico inicial da doença renal, a entrada em diálise até a 

realização do transplante renal (Artigo 1) ; 

4- Comparar os pacientes inscritos na lista de espera com os não escritos entre 1º/01/2006 a 

1º/01/2008, para avaliar os determinantes sociais (individuais e contextuais) associados 

ao acesso à lista de espera para transplante renal (Artigo 2) ; 

5- Entre os pacientes inscritos no período de 2006 a 2008, comparar os transplantados com 

os não transplantados até 01/07/2009, para avaliar os determinantes sociais (individuais e 

contextuais) associados ao acesso ao transplante renal (Artigo 3). 



 

 

84 

 

Proposta Metodológica 

● Desenho: estudo longitudinal, de 3,5 anos de acompanhamento, com um componente não 

concorrente (jan./2006 a jan.2008) e um período concorrente (jan./2008 a jul./2009). Será 

realizado, adicionalmente, um estudo qualitativo visando analisar a trajetória do paciente 

desde o diagnóstico da doença renal até a inscrição para transplante, sua percepção quanto aos 

principais dificultadores e facilitadores no acesso ao transplante.  

● População: todos os pacientes maiores de 18 anos, residentes em BH/MG que iniciaram 

diálise entre jan./2006 a jan./2008, com no mínimo três meses de tratamento, sem histórico de 

realização de transplante renal anterior ao estudo.  

● Fontes de dados secundários e primários: Para a definição da população do estudo foi 

obtida a lista de pacientes para os quais houve emissão de Autorização de Procedimentos 

Ambulatoriais de Alta Complexidade/Custo-APAC/TRS, no período 2006-2008, fornecida 

pela Comissão de Nefrologia da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte (SMS-BH) e também 

as listagens de pacientes fornecidas pelas 12 Unidades de Diálise de BH. A partir desse 

levantamento, obteve-se 976 pacientes para hemodiálise, 90 pacientes de diálise peritoneal e 

88 transplantados de jan./2006 até jan./2008. Serão realizadas entrevistas semestrais para 

coleta de dados a partir de jan/2008, abordando aspectos socioeconômicos, demográficos, 

clínicos, estado nutricional, qualidade de vida, participação e suporte social. Esta coleta 

compõe-se de dados restropectivos relativos a 2 anos (jan./2006 a jan./2008) e de seguimento 

prospectivo de 1,5 ano (jan./2008 a jul./2009). A realização das entrevistas (1
a
 Fase) teve 

início em abr./2008 e está em fase final. Estão programadas entrevistas para jan./2009 e 

jul./2009. Serão consultados os prontuários dos pacientes participantes para levantamento de 

variáveis clínicas de interesse e consulta à lista de espera da Central Estadual de Transplantes 

de MG para confirmação da inscrição do paciente. Para o estudo qualitativo será realizada 

uma entrevista semi-estruturada com uma amostra de pacientes visando analisar sua 

percepção das diversas dimensões de sua trajetória no processo assistencial e com 

profissionais das Unidades de Diálise e Centros Transplantadores para a descrição das fases 

envolvidas no acesso ao transplante renal. 

● Análise de dados: as análises descritivas serão realizadas por meio de análise de 

proporções, medidas de tendência central e de dispersão e análises comparativas através de 

2  para comparar proporções e teste não paramétrico para comparar médias. O método de 

Kaplan-Meier e o teste de log-rank serão usados para estimar as curvas até a ocorrência da 
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inscrição e transplante e compará-las de acordo com as várias categorias de uma mesma 

variável. A partir das curvas de Kaplan Meier serão obtidos os tempos medianos até a 

inscrição e/ou transplante. Serão realizadas análises univariadas por meio da regressão de 

riscos proporcionais de Cox para estimar a relação das variáveis explicativas individuais 

(idade, sexo, renda, escolaridade, estado nutricional, suporte social etc.) e de contexto 

(características dos serviços de diálise e Centro transplantador, Índice de Vulnerabilidade à 

Saúde-IVS por setor sensitário de residência em Belo Horizonte
19)

 com os eventos (inscrição 

na lista de espera e realização do transplante renal). A modelagem multinível será usada para 

identificar e estimar os efeitos conjuntamente de variáveis individuais (nível 1) e variáveis 

contextuais (nível 2) sobre os eventos
20

. A análise qualitativa das entrevistas será realizada 

através de análise temática de seu conteúdo
21

. 

● Os dados quantitativos serão analisados através dos softwares SPSS versão 16.0 e R 2.7.2. 

● Os aspectos éticos e a confidencialidade do estudo estão resguardados. Este projeto já foi 

discutido com a Comissão de Nefrologia da Coordenação e Regulação da Alta Complexidade 

da SMS de Belo Horizonte e teve aprovação do Comitê de Ética da UFMG (Parecer n. º ETIC 

492/06). 

Custos /Cronograma  

Este estudo teve financiamento aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico- CNPq por meio do Edital MCT- CNPq / MS-SCTIE-DECIT – 

Nº26/2006, Linha de Apoio Determinantes Sociais da Saúde. 
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO USUÁRIO 

 

OBJETIVOS DO ESTUDO 

Este estudo tem como objetivo conhecer a trajetória de pacientes com doença renal crônica, 

atualmente submetidos às Terapias Renais Substitutivas (TRS) em Belo Horizonte/MG avaliando o 

tratamento e a qualidade de vida em pessoas que fazem diálise, ou que fizeram transplante renal. 

Para isto, gostaríamos de contar com a sua colaboração durante alguns minutos para responder a um 

questionário. Serão feitas várias perguntas sobre diferentes aspectos de sua vida: seu tratamento, 

sua saúde física, sua vida familiar, econômica e emocional, sua relação com amigos, trabalho e lazer. 

PROCEDIMENTOS 

Ao concordar em participar deverei: Responder a uma entrevista CONFIDENCIAL com perguntas 

sobre minha vida e meu tratamento; Autorizar os pesquisadores a consultarem o meu prontuário 

médico. 

CONFIDENCIALIDADE 

Toda informação obtida é considerada CONFIDENCIAL e minha identificação será mantida como 

informação sigilosa. Os relatórios e resultados deste estudo serão apresentados sem nenhuma forma 

de identificação individual. 

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS 

A entrevista durará em média 60 minutos e será interrompida se em algum momento eu sentir 

necessidade. Como benefício, este estudo permitirá compreender melhor como está minha vida, 

podendo auxiliar melhor o meu tratamento e de outras pessoas. 

DÚVIDAS 

Em caso de dúvida, poderei me comunicar com a Dra. Mariângela Leal Cherchiglia, coordenadora 

deste estudo na Faculdade de Medicina da UFMG, na Avenida Alfredo Balena nº 190, 9ª andar, sala 

9014. Belo Horizonte MG. Telefone (31) 3409-9689. Também poderei procurar esclarecimentos junto 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Av. Antônio 

Carlos, 6627. Unidade Administrativa II - 2º andar, sala 2005. Belo Horizonte/MG, Telefone (31) 3409- 

4592 ou junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 

Av. Afonso Pena 2336 – 9º andar, pelo telefone (31) 3277-8222.   

CONSENTIMENTO 

Sei que minha participação é totalmente voluntária e que poderei recusar ou abandonar o estudo sem 

qualquer prejuízo pessoal. Continuarei tendo o apóio e tratamento independente de minha 

participação, no sentido de obter atendimento médico, orientação ou encaminhamento para qualquer 

atenção médica ou laboratorial. Todas as informações prestadas por mim serão sigilosas e utilizadas 

somente para este estudo. A divulgação das informações será anônima e em conjunto com as 

respostas de um grupo de pessoas. Eu li este formulário e recebi as instruções e, após assiná-lo 

juntamente com o entrevistador, ele será arquivado garantindo sua confidencialidade.  

Local: _______________________________________ 

Assinatura entrevistado:___________________________________ Data:___/__/____ 

Assinatura entrevistador:__________________________________ Data:___/__/____ 
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ANEXO 1 – Carta aprovação Cadernos de Saúde Pública 
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ANEXO 2 – Carta aprovação comitê de ética COEP 

Universidade Federal de Minas Gerais 

PROJETO TRS- “Avaliação econômico-epidemiológica  

das Terapias Renais Substitutivas” 
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ANEXO 3 – Carta aprovação comitê de ética COEP 

Universidade Federal de Minas Gerais 

PROJETO “Equidade no acesso e utilização de procedimentos de alta 

complexidade/custo no SUS-Brasil: avaliação dos transplantes renais” 
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ANEXO 4   

ARTIGO 1 - Iniquities in the access to renal transplant  

for patients with end-stage chronic renal disease in Brazil 

Machado EL, Caiaffa WT, César CC, Gomes IC, Andrade EIG Acúrcio FA, & Cherchiglia, 

ML. (2011). Iniquities in the access to renal transplant for patients with end-stage chronic 

renal disease in Brazil. Cadernos de Saúde Pública, 27(Suppl. 2), s284-s297. 
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